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Vážení čtenáři!

„Nejhezčí góly? Vítězné!“ říká ve velkém rozhovo-
ru pro toto vydání týdeníku Milan Škoda, který pro-
žívá v Rizesporu první zahraniční angažmá. Bývalý 
reprezentační střelec, trojnásobný český šampion 
se Slavií a člen Klubu ligových kanonýrů časopisu 
Gól výrazně pomáhal svému novému týmu k prvo-
ligové záchraně v turecké Superlize, z níž nakonec 
nikdo nesestoupil… „Na konec kariéry se necítím, 
vlastně se necítím ani na těch pětatřicet. Jen nevím, 
jak dlouho se to dá ještě vydržet. Čím dýl, tím líp,“ plá-
nuje i nadále nazouvat kopačky. 

Ještě pár dnů čtyřiatřicetiletý Milan Škoda je 
oproti dvaačtyřicetiletému Pavlu Zavadilovi zelenáč. 
A přesto opavský záložník v tomto „požehnaném“ 
fotbalovém věku ještě na podzim pobíhal po zelených 
trávnících. Vytvořil tak nový rekord nejstaršího hrá-
če, který kdy hrál českou ligu. V zimním přestupo-
vém období se však už přesunul do kanceláře a coby 
nový sportovní ředitel se významně podílel na pří-
chodech osmi posil, které mají poslednímu týmu 
tabulky pomoct k záchraně. „Fotbalistům po kariéře 
chybí kontakt se spoluhráči, kabina, legrácky v ní. 
Musím říct, že jsem ani neměl čas nad tímhle pře-
mýšlet,“ přiznává rubrice Můj týden, že má v nové roli 
za sebou hektické dny. 

Hektické dny právě nyní prožívá i Argentinec Mau-
ricio Pochettino. Přes rok číhal coby nezaměstnaný 
kouč na angažmá svých snů, až dostal džob na jedné 
z nejlukrativnějších adres fotbalového světa! Vrátil 
se do Paris Saint-Germain, kde kdysi hrával. Tak uvi-
díme, jestli pyšný tým z Paříže dovede k vysněným 
metám hlavně v Lize mistrů…

Krásné a hlavně nehektické gólové počtení!

Petr Trejbal, šéfredaktor

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://chcipiskat.cz/
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STALO SE... STALO SE...

„POTŘEBOVALI JSME UDĚLAT POSILY“
„V roli sportovního manažera jsem necelý měsíc. Neměl jsem moc času o přechodu 

z pozice hráče víc přemýšlet. Byť jsem se nějakou dobu připravoval, musel jsem do toho 

skočit rovnýma nohama. Potřebovali jsme rychle udělat posily, o kterých jsme přesvěd-

čeni, že nám můžou pomoct k záchraně. Aby v Opavě byla dál liga. Tohle byla první věc, 

na které jsem potřeboval pracovat. Jsem rád, že mi kluci z realizačního týmu a z vedení 

pomáhali, jde o společnou věc nás všech. Mám radost, že týden před startem do jarní části 

máme kádr uzavřený. Teď je čas na vyladění, abychom byli co nejlíp připravení.

„CHCEME LIGU UDRŽET“
Přišlo osm hráčů. Musím říct, že jsem se poslední týdny nezastavil, bylo toho hodně. 

Skončili jsme podzim kvůli nákaze COVIDem v týmu o dvě kola dřív, situaci jsme bles-

kově zanalyzovali. Bylo jasné, že pokud chceme ligu udržet, musíme do kádru sáhnout. 

Naši mladí hráči musejí projít vývojem, přes kluby v nižších soutěžích. Nejde jít hned 

z dorostu do první ligy. Tohle zvládne možná jeden hráč, ne deset. Proto jsme přivedli 

kluky, kteří jsou ligou obouchaní, kteří ji znají. Přestože jich nyní na trhu tolik není, jsem 

rád, že se nám jich povedl přivést takový počet.

 DO OPAVY PŘIŠEL TECHNICKÝ ZÁLOŽNÍK V ČERVENCI 2017 A NA HŘIŠTI 
 POMÁHAL SLEZSKÉMU KLUBU TŘI A PŮL SEZONY JEŠTĚ VE SVÝCH 42 LETECH! 

Fotbalový týden Pavla Zavadila

„Skočil jsem do toho 
rovnýma nohama!“

Svůj rekord záložník PAVEL ZAVADIL už s nej-
vyšší pravděpodobností nevylepší. Nejstar-
ší hráč, který kdy hrál českou ligu, po konci 
podzimu přešel do pozice sportovního mana-
žera Opavy. V nové roli se notně činí. Během 
třech týdnů se významně podílel na přícho-
dech osmi posil, které mají poslednímu týmu 
tabulky pomoct k záchraně.

 PAVEL ZAVADIL UŽ V NOVÉ ROLI SPORTOVNÍHO ŘEDITELE SLEZSKÉHO FC OPAVA. 

  Krmenčíkova 
řecká pojistka
Český útočník Michael Krmenčík odešel z Brugg 
a sezonu dohraje v PAOK Soluň, aktuálně tře-
tím celku řecké ligy. Součástí dohody není opce 
na přestup. Český forvard od konce listopadu 
neodehrál za belgického šampiona ani minutu 
a v posledním ligovém utkání s Eupenem na konci 
prosince nebyl ani na lavičce. V Bruggách půso-
bil od loňského ledna, kdy do belgického klubu 
přestoupil z Plzně a podepsal smlouvu do léta 
2023. Při svém druhém startu v řecké lize se 
poprvé gólově prosadil. V 16. kole pojistil v 90. 
minutě vítězství PAOK Soluň 3:1 doma nad Vo-
losem. Sedmadvacetiletý reprezentační forvard 
stejně jako při svém čtvrtečním debutu na hřišti 
na Antromitose začal na lavičce a do hry se do-
stal v 67. minutě. Krátce předtím PAOK zásluhou 
Ingasona otočil skóre a kmenový hráč Brugg při-
dal v poslední minutě jako pojistku třetí branku. 
Při závěrečném náporu se po přihrávce El Kad-
douriho dostal do samostatného úniku, rozhodl 
se nepřihrát spoluhráči před prázdnou branku 
a se štěstím prostřelil gólmana Klaimana.

  Růsek s rukou v sádře
Fotbalistům Brna bude v úvodu jarní části prvo-
ligové sezony chybět Antonín Růsek. Jednadva-
cetiletý útočník, který si v září v Olomouci odbyl 
proti Skotsku premiéru v reprezentačním „áčku“, 
si na tréninku při herním soustředění na Mal-
tě zlomil zápěstí a čtyři týdny bude mít sádru. 
Na podzim odehrál v nejvyšší soutěži 13 zápasů 
a vstřelil dva góly. 

  Zemřel Miloš Beznoska
Bývalý fotbalový obránce Sparty, Bohemians 1905 
a Olomouce Miloš Beznoska zemřel v minulých 
dnech ve věku 61 let.  Strýc bratří Jiřího a To-
máše Rosických odehrál v československé nej-
vyšší soutěži celkem 190 zápasů, v nichž vstřelil 
21 gólů. Se Spartou získal dva mistrovské tituly. 
Později působil jako asistent trenéra v Bohemians 
či v Hradci Králové.

  Schick překonal Pavlenku
Leverkusen ve třetím utkání v řadě nezvítězil, 
po předchozích porážkách s mnichovským Bayer-
nem a ve Frankfurtu tentokrát získal bod za remízu 
1:1 doma s Brémami, což je pro ambiciózní Bayer 
rovněž spíš ztráta než zisk. Werder, v jehož základní 
sestavě tradičně nastoupil český tandem, brankář 
Jiří Pavlenka a obránce Theodor Gebre Selassie, 
poslal v 52. minutě do vedení stoper Toprak. Vyrov-
návací gól vstřelil dvacet minut před koncem Patrik 
Schick z otočky, když ránu ještě tečoval hostující 
bek Augustinsson. Jeho branku musel ještě posvě-
tit VAR, pro za pár dnů pětadvacetiletého reprezen-
tačního útočníka to byla pátá trefa v sezoně a třetí 
z posledních čtyř bundesligových kol. 

  Mareš jde do Rigy
Záložník Petr Mareš si po odchodu z Mladé Bole-
slavi vyzkouší první zahraniční angažmá v kariéře. 
Devětadvacetiletý bývalý český reprezentant 
podepsal smlouvu s lotyšským klubem RFS 
Riga.  Na podzim zasáhl jen do dvou závěrečných 
kol. V Mladé Boleslavi byl od léta 2016, ročník 
2019/2020 strávil na hostování v Teplicích. Uni-
verzál, který může hrát defenzivního středopola-
ře i na levém kraji obrany a zálohy, působil také 
v Hradci Králové či na Žižkově, jeden ligový start si 
připsal za Slavii. Nyní ho čeká angažmá v druhém 
celku uplynulé sezony lotyšské ligy. Z přelomu let 
2016 a 2017, kdy byl koučem českého národního 
týmu Karel Jarolím, který ho vedl předtím i nyní 
v „Bolce“, má na kontě tři zápasy za reprezentaci.

  Černý ukončil půst
Křídelník Václav Černý se v 15. kole nizozemské 
Eredivisie podílel dvěma góly a asistencí na výhře 
Twente Enschede 4:1 na hřišti posledního Emmenu. 
Třiadvacetiletý reprezentant se trefil popáté v ligo-
vém ročníku. Už v 16. minutě střelou zblízka otevřel 
skóre a ukončil tak po sedmi zápasech gólový půst, 
neboť se naposledy trefil 31. října. V 33. minutě 
se po jeho přihrávce zapsal mezi střelce Queensy 
Menig. Do konce úvodního dějství přidali hosté třetí 
zásah. Domácí po přestávce snížili, jenže poslední 
slovo měl v 63. minutě opět český forvard.

Foto: sfc.cz

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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pokud by to na jaře hořelo, tým měl personální problémy, budu připravený. Nikdy neříkej 

nikdy, ale vzali mi už i číslo. (směje se) Takže si myslím, že ne. Musela by nastat mimořád-

ná situace, která by nás dohnala k tomu, že by bylo nutné, abych nastoupil. Na moji pozici 

máme Christa Tiéhiho. Je to skvělý hráč. 

„MUŽSTVU ABSOLUTNĚ VĚŘÍM“
Naplno se teď věnuji práci sportovního manažera, byť jsem s mužstvem absolvoval tři 

tréninky. Jen jsem oživil fyzičku. Spíš jsem ale sledoval, jak hráči vypadají, chci je mít pod 

kontrolou. Vždycky jsem dával fotbalu sto procent, takhle chci jet dál. Vím, že na mně leží 

velký díl zodpovědnosti. Ale tu jsem vnímal už jako hráč. S přibývajícími roky víc a víc. Vím, 

kde se v tabulce pohybujeme, kolik máme bodů. Mužstvu i realizačnímu týmu absolutně 

věřím. Potřebujeme samozřejmě výsledky. Může se na jaře stát cokoli, nemusí se záchra-

na povést. Musíme však pro ni udělat maximum, mít čisté svědomí.

„BUDU POŘÁD FÉROVÝ“
S kluky jsem byl ještě před měsícem v kabině, teď některým z nich musím říkat i nepří-

jemné věci. Například, že odejdou na hostování. Ale i tyhle záležitosti k fotbalu prostě patří, 

takový je fotbalový život. Také jsem si tím jako hráč prošel. V takových situacích nebývá 

někdy reakce dotyčných hráčů pozitivní, jenže já jsem zvyklý říkat věci narovinu. Tak, jak 

jsou. I když leckdy bolí. Razím zásadu, že lepší je všechno říct hned napřímo, než aby se to 

dotyčný dozvěděl oklikou. Můj přístup se nemění, budu se ke všem chovat férově dál.“ 

„DO NOVÉ ROLE JSEM VSTOUPIL SPRÁVNĚ“
Fotbalistům po kariéře chybí kontakt se spoluhráči, kabina, legrácky v ní. Musím říct, že 

jsem ani neměl čas nad tímhle přemýšlet. Jasně, nynější práce je něco jiného. Jako hráč se 

vlastně staráte jen o sebe. Připravíte se ráno na trénink, den máte úplně jinak postavený. 

Funkce sportovního manažera je náročnější. Ale strašně mě baví a naplňuje. Myslím, že 

jsem do této role vstoupil správně. Mám navíc kolem sebe lidi, na které se můžu stopro-

centně spolehnout. Učím a seznamuju se s novou prací za pochodu. O čem jsem nevěděl, 

pomohli mi kluci z realizáku nebo z vedení

„VZALI MI UŽ ČÍSLO“
Zásadní je pro mě také spolupráce s trenérem. S Radkem Kováčem se známe strašně 

dlouho, máme podobný pohled na fotbal, což  je moc důležité, jinak by spolupráce nemohla 

fungovat. Shodli jsme se na všech hráčích, které jsme angažovali. Věříme, že nám pomů-

žou, čeká nás těžké jaro. Když jsem v polovině prosince novou roli přebíral, řekl jsem, že 

PAVEL ZAVADIL * Narozen: 30. dubna 1978 * Výška: 179 cm * Váha: 72 kg * Stav: přítelky-
ně Romana, synové Nikola (16) a Matyáš (7) * Fotbalový post: záložník * Česká liga: 277 
zápasů/ 29 gólů * Hráčská kariéra: Sokol Pňovice (1985-1987), Sigma ZTS Olomouc (1987-
1992), Uničov (1992-1998), Sigma Olomouc B (1998-1999), Ratíškovice(1999-2000), Drno-
vice (2000-2001), Sparta Praha (2001-2003), Příbram (2003-2004), Maccabi Haifa (Izrael, 
2004), Baník Ostrava (2004-2005), Aris Soluň (Řecko, 2005), Mjälby (Švédsko, 2005-2006), 
Växjo (Švédsko, 2006-2008), Örgryte Göteborg (Švédsko, 2008-2011), Mjälby (2011-2012), 
Zbrojovka Brno (2012-2017), SFC Opava (2017-2020) * Největší úspěchy: vítěz české ligy 
(2002/2003), vítěz izraelské ligy (2003/2004), postup do první ligy (2018)

 V NOVÉ ROLI BUDE PAVEL ZAVADIL TĚSNĚ 
 SPOLUPRACOVAT S TRENÉREM RADOSLAVEM KOVÁČEM. 

STALO SE...

 PAVEL ZAVADIL BOJUJE V SOUBOJI S MARTINEM FRÝDKEM 
 ZE SPARTY, V JEJÍMŽ DRESU ZÍSKAL V ROCE 2003 MISTROVSKÝ TITUL. 

  Jarošíka 
střídá Jarolím
Novým trenérem fotbalistů druholigového Ústí 
nad Labem se stal David Jarolím. Bývalý re-
prezentant podepsal s třetím klubem podzimní 
tabulky smlouvu do června 2024 s opcí na další 
dva roky. Na lavičce Army nahradil Jiřího Jaroší-
ka, jenž na konci minulého roku zamířil k úřadu-
jícímu mistrovi Slovinska NK Celje. Dlouholetý 
záložník bundesligového Hamburku po skončení 
profesionální kariéry začínal v Mladé Boleslavi 
jako asistent svého otce Karla. V roli hlavního 
kouče zatím vedl třetiligový Radotín a naposle-
dy loni „devatenáctku“ Vyšehradu.

  Falta zamířil do Plzně
Fotbalisty Plzně posílil záložník Šimon Falta, 
který na západ Čech přestoupil z Olomouce. 
Sedmadvacetiletý levonohý hráč s Viktorií, pro 
kterou je první zimní posilou, podepsal smlouvu 
na dva a půl roku. Krajní záložník strávil celou 
dosavadní kariéru v Olomouci, kde mu v létě 
končila smlouva. V lize odehrál za Sigmu 147 
zápasů a dal 15 branek. Prošel mládežnickými 
reprezentacemi a na kontě má dva starty za ná-
rodní A-tým z roku 2017.

  Brankář Macík 
do Olomouce
Kádr Olomouce posílí brankář Matúš Macík 
z Ružomberoku a je první zimní posilou Sigmy. 
Sedmadvacetiletý gólman dosud působil jen 
na Slovensku. Do Ružomberoku přišel v roce 
2015 z Liptovského Mikuláše a týmu pomohl 
ke dvěma ligovým bronzům a dvěma postu-
pům do finále Slovenského poháru. Zachytal si 
i v Evropské lize. „Jedničkou“ Hanáků je Aleš 
Mandous, který na podzim odchytal 13 ligových 
zápasů a propracoval se i do české reprezenta-
ce, za níž odchytal domácí utkání Ligy národů 
v Olomouci proti Skotsku. Jednou mezi tyčemi 
nastoupil Michal Reichl.

KALENDÁRIUM

 JAN STEJSKAL 

LEDEN
Datum narození, jméno (reprezentoval v letech, zápasy/góly)

12. LEDNA

1902 Jindřich Šoltys 1925-1931 12/6

1928 Zdeněk Procházka 1953-1957 8/1

1962 Radek Drulák 1984-1997 19/6

1969 Lumír Mistr 1992 2/0

15. LEDNA

1903 Jan Wimmer 1925-1926 3/2

1920 Anton Malatinský 1948-1951 10/0

1962 Jan Stejskal 1986-1994 31/0

1973 Tomáš Galásek 1995-2008 69/1

16. LEDNA

1948 Ladislav Józsa 1977 1/0

1986 Milan Škoda 2015-? 19/4

17. LEDNA

1906 Karel „Káša“ Bejbl 1927-1931 10/10

1907 František Junek 1929-1934 32/7

1950 Ján Švehlík 1974-1979 17/4

1983 Tomáš Jun 2004-2006 10/2

1983 Lukáš Magera 2009-2010 4/0

1991 Petr Mareš 2016 3/0

18. LEDNA

1976 Pavel Mareš 2002-2006 10/0

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Fotbalové asociace České republiky
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Ligový výkop za dveřmi

Lyžařská střediska a jejich provozovatelé inten-
zivně tlačí na vládu, aby se areály mohly co nejdřív 
otevřít pro natěšenou veřejnost, která si s pověst-
nou českou vynalézavostí (klidně si sem dosaďte 
i jiné nespisovné slovo) nachází nejrůznější ces-
ty, jak si přesto užít sněhu na tuzemských horách. 
Na zamrzlém Lipně se projíždějí po odhrnutých tra-
sách bruslaři, případně malí hokejisté nejen z okolí 
prohánějí na mini kluzištích puk, aby se mohli vě-
novat momentálně zapovězenému sportu. A za této 
nevídané společenské konstelace se chystá výkop 
fotbalové ligy, která takhle brzy ještě nikdy nezačí-
nala, ale COVID-19 a následně nařízené karantény 
rozcupovaly podzimní termínovou listinu.

 VÁCLAV TICHÝ  PRAHA 

Bude se hrát i nadále bez diváků, některé týmy čekají kvůli 

odloženým duelům lednové anglické týdny. Je také ve hvězdách, 

jaká bude v tomto zimním období reálná kvalita trávníků, byť pr-

voligové kluby mají dlouholetou podmiňující povinnost účasti mít 

pod nimi instalované vyhřívací zařízení.

Také zimní příprava byla letos rekordně krátká, až na pár výji-

mek týmy necestovaly jako obvykle za herním vyžitím do teplých 

krajin. První Slavii s poslední Opavou, které měly letět společ-

ně na krátké soustředění do Portugalska, tento záměr zhatila 

masivní koronavirová nákaza v Edenu, takže vedení červenobí-

lých na poslední chvíli vše odpískalo a Slezané zůstali pár dnů 

trénovat v hlavním městě…

Pohled na tabulku podzimní optikou rýsuje jasného favori-

ta na titul a bylo by velkým překvapením, kdyby se slávistům 

mistrovský hattrick nepodařil. Na opačném pólu táhnou papí-

rově dolů do druhé ligy nízké bodové zisky trojlístek Brno-Pří-

bram-Opava. Případný pád ambiciózní Mladé Boleslavi, která je 

na tom podobně bídně, by byl srovnatelnou senzací, jako kdyby 

se nekonala korunovace Slavie… Ale do jarního cíle je ještě po-

řádně daleko, rozdělovat se bude spousta bodů, takže současné 

prognózy se mohou nakonec rozplynout jako pověstná pára nad 

hrncem. Stará fotbalová pravda však praví, že co se neuhraje 

na podzim, tak se na jaře nedožene. Uvidíme, jestli to bude platit 

i letos, když je v jarním programu dočasně rozšířené ligy mno-

hem víc kol, než se stihlo odehrát v tom podzimním. 

AKTUÁLNĚ

GÓL TÝDNE

Nezmar poradcem 
polského nováčka

„Domluvili jsme se na dočasné konzultač-
ní spolupráci na následující půlrok. Byl bych 
rád, aby případná spolupráce, která by ná-
sledovala, dávala smysl. Proto chci nejdříve 
prostředí, nejen klub, ale celou polskou ligu, 
opravdu důkladně poznat. V průběhu podzimu 
jsem viděl několik zápasů naživo a na videu. 
Podbeskidzie se snaží o pro mě zajímavý, 
aktivní fotbal. Ale vše se hodnotí optikou 
výsledků a ty nepřicházely, někdy měl tým 
trochu smůly. Důležité pro mě je i to, že lidi 
přemýšlí o tom, jak by klub měl vypadat nejen 
v momentálním čase, ale i do budoucna,“ říká 
třiačtyřicetiletý člen Klubu ligových kanoný-
rů týdeníku GÓL. Podbeskidzie je po podzimní 
části polské Ekstraklasy na posledním místě 
tabulky a bude hrát o záchranu.  

 JAN NEZMAR 

 SMĚR OBHAJOBA. SLÁVISTÉ MÍŘÍ ZA TŘETÍM LIGOVÝM TITULEM. 

 I FOTBALISTŮM MLADÉ BOLESLAVI KONČÍ ZIMNÍ PŘÍPRAVA A NEPOPULÁRNÍ 
 POBYT V POSILOVNĚ. VZHŮRU DO JARNÍHO BOJE ZA ZÁCHRANOU! 

AKTUÁLNĚ

Bývalý sportovní ředitel pražské 
Slavie Jan Nezmar se stal poradcem 
představenstva pro sportovní záležitosti 
v Podbeskidzie Bialsko-Biala. Novou po-
zici v polském prvoligovém klubu, který 
je nováčkem nejvyšší soutěže, bude za-
stávat zatím do června.

Foto: fkmb.cz

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Jan Nezmar se vrací do fotbalu, ovšem v sousedním Polsku, 

kde bude zatím na půl roku sportovním poradcem v klubu no-

váčka Podbeskedzie Bialsko-Biala, který přezimuje na posled-

ním místě tabulky Ekstraklasy.

KRESBA TÝDNE

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.radiobeat.cz/


Před rokem se po sedmi letech v slávistickém dresu rozloučil s Edenem 
a zamířil na svoje první zahraniční angažmá do tureckého Rizesporu ještě 
jako čekatel vstupu do prestižního Klubu ligových kanonýrů týdeníku GÓL. 
Útočník MILAN ŠKODA měl tehdy aktuálně na kontě 94 branek a na konci 
června se stal právoplatným členem „Klubu 100“. Za pár dnů pětatřicetile-
tý forvard střílí v Super Lize góly pořád. V nové sezoně, po které mu končí 
smlouva, mu jich přibylo zatím pět, u dalších asistoval. 

Milan Škoda: 
„Nejhezčí 
góly? 
Vítězné!“

Milan Škoda: 
„Nejhezčí 
góly? 
Vítězné!“
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 VÁCLAV TICHÝ  RIZE/PRAHA 

 V čem je pro vás nová sezona turecké Super Ligy jiná než 

ta loňská premiérová?

„Největší rozdíl je v tom, že na jaře jsem odehrál všechno, 

v nové sezoně tomu tak není. Vyměnilo se dost hráčů, celkově to 

ale zas tak velký rozdíl není.“

 I když letní přestávka nebyla příliš dlouhá, kádr se hodně 

změnil?

„Asi jsem takovou velkou obměnu v kabině ještě nezažil. Vymě-

nilo se snad osmnáct hráčů. I když byla pauza krátká, stejně jich 

přišlo hodně.“

 Hráli jste s Rizesporem na jaře o záchranu, ale nako-

nec nikdo nesestupoval a naopak přibyly tři týmy z druhé ligy 

a s nimi i další zápasy…

„To bylo neuvěřitelné, odehráli jsme celou sezonu, o sestupují-

cích bylo rozhodnuto. Byli jsme rádi, že jsme se udrželi. Tři čtyři 

dny po skončení sezony oznámili, že nikdo nesestoupí, že všichni 

tři z druhé ligy postoupí a že se bude hrát v lichém počtu 21 účast-

níků… Je to trochu nešťastné, ale na druhou stranu máme hod-

 V PROBÍHAJÍCÍ SEZONĚ VSTŘELIL MILAN ŠKODA 
 ZA RIZESPOR PĚT BRANEK A NA DVĚ PŘIHRÁL.  DŮRAZNÝ FORVARD NEUHNE Z ŽÁDNÉHO OSOBNÍHO SOUBOJE. 

„Na Besiktasi jsme si 
prakticky sami dali tři 

vlastní branky…“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 V Klubu ligových kanonýrů týdeníku GÓL stoupáte vzhů-

ru, nechal jste už za sebou Jana Nezmara se Stanislavem Vlč-

kem, na dostřel máte další slávistickou legendu Petera Herdu!

„Občas na tohle historické pořadí kouknu, měl jsem chvilku 

105 gólů a Standa Vlček 106, tak jsem mu volal, že to snad není 

možný, že ten sto šestý, kterým bych ho vyrovnal, snad ani ne-

dám. A on mi ve srandě povídal: „Proč myslíš, že nehraješ? Pro-

tože jsem volal vašemu trenérovi, aby tě nestavěl!“ No a další 

zápas jsem dal gól, tak jsem mu napsal zprávu, že ty góly jsou 

z něj cítit i přes telefon…“ 

 V minulém kole jste musel skousnout šestigólový debakl 

na Besiktasi, asi už dlouho jste nezažil takový nářez, ne?

„Už dlouho ne… Byl to hrozně zvláštní zápas, dali jsme si 

prakticky sami tři vlastní branky, protože jsme je hrubými chy-

bami domácím nabídli. Dvakrát jsme poslali domácí hráče, aby 

běželi v sóle na naši branku, před dalším inkasovaným gólem se 

nedohodli gólman se stoperem, takže útočník Besiktase to pak 

v pohodě uklízel do prázdné branky... Ale Besiktas ukázal svoji 

kvalitu ve finální fázi.“

 V nedělním domácím zápase s Denizlisporem jste za-

chraňovali remízu 1:1 až ve druhé nastavené minutě, na vy-

rovnávací brance střídajícího Kemala Ruzgara jste se podílel 

asistencí!

„První poločas jsme hráli opravdu špatně, Denizli bylo o dost 

lepší. Po přestávce se to úplně otočilo. Měli jsme spoustu šancí, 

já osobně dvě opravdu velké, ale bohužel jsem je neproměnil. 

V devadesáté minutě po rohovém kopu jeden spoluhráč hla-

vičkoval, gólman to vyrazil před sebe. Chtěl jsem to dokopnout 

do branky, někdo mě zatáhnul, spadl jsem, ale stihnul jsem po-

sunout balon ke Kemalovi, který ho dorazil do sítě. VAR ještě ře-

šil, jestli to bude penalta, nebo gól uznají. Naštěstí platil, i když 

remíza z tohoto zápasu byla pro nás málo…“ 

ROZHOVORROZHOVOR

 PŘESTŘELKU S GÖZTEPE (3:2) ROZHODL MILAN ŠKODA GÓLEM V 94. MINUTĚ. 

ně zápasů, není v zimě žádná pauza a jedeme v jednom kuse až 

do konce sezony.“ 

 Na podzim jste se v některých ligových utkáních na tráv-

ník nedostal, přednost dostával francouzský útočník Remy, kte-

rý je ale nyní zraněný…

„Odehrál jsem první dva zápasy sezony, hlavně asi z toho důvo-

du, že Remy přišel později do letní přípravy a ještě asi nebyl nachys-

taný. Dal jsem sice gól Fenerbahce, ale od té doby jsem toho moc 

nenahrál. Až když se zranil, tak jsem zase dostal šanci hrát. Jsem 

samozřejmě rád, ale zároveň mi vadí, že je to na úkor někoho, kdo 

je zraněný, což nikomu nepřeju. Takhle to prostě ve fotbale chodí.“

 Dal jste za rok patnáct branek, co je velmi slušné číslo, 

které jste si asi při loňském přestupu nepředstavoval!

„Dokážu si toho představit dost, ale o takovém čísle jsem ne-

přemýšlel. Přišel jsem sem, abych góly dával, ale neříkal jsem si, 

kolik jich přesně nastřílím. Na jaře jsem měl cíl dát deset gólů, 

protože jsem za to měl nějaký bonus. To se mi nakonec povedlo 

a byl jsem pochopitelně rád.“

 Který z nich byl nejpovedenější?

„To úplně přesně nevím, pro mě jsou nejhezčí góly, které zna-

menají vítězství. Pěkné góly jsem dal třeba Fenerbahce, ale ani 

jeden z nich nebyl vítězný.“

 V ZÁVĚRU UPLYNULÉHO ROKU NABRAL PARÁDNÍ FORMU A ČTYŘMI ZÁSAHY V PĚTI DUELECH 
 POMOHL RIZESPORU K ZISKU DŮLEŽITÝCH OSMI BODŮ A ZVÝŠENÍ ODSTUPU OD SESTUPOVÝCH PŘÍČEK. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 Jste v Rize sám, nebo s rodinou?

„V Rize jsem obecně s rodinou, ale na začátku ledna odletěla 

a vrátí se zpátky sem koncem ledna. Jinak jsme tady spolu, bez ní 

bych tady asi nemohl být.“

 Filip Novák, který hrával v nedalekém Trabzonu, se 

přesunul v létě do Fenerbahce Istanbul, David Pavelka domů 

a do pražské Sparty. Máte nějakého krajana, se kterým jste 

v pravidelném kontaktu?

„Kluci zmizeli domů, David Pavelka i „Čelda“ (Ondřej Čelůstka) 

to tady zabalili. Filip se odstěhoval do Istanbulu, s ním jsem občas 

v kontaktu. Ale nejvíc jsem v kontaktu s Murisem Mešanovičem, 

to už je taky skoro můj krajan…“

ROZHOVORROZHOVOR

 V SEŠÍVANÉM DRESU PRAŽSKÉ SLAVIE NASTŘÍLEL 
 CELKEM 90 BRANEK A SLAVIL TŘI MISTROVSKÉ TITULY. 

 V Turecku také nemohou fanoušci na ligové stadiony, jak 

moc je to pro vás hráče i pro ně frustrující?

„Je to nepříjemné, protože fanoušci k fotbalu patří a každému 

hráči na stadionu strašně chybějí. Je to znát a je to smutné. S tím 

momentálně nic neuděláme, ale pomalu by to snad měli povolovat.“

 Jak tvrdá jsou tamní celospolečenská opatření kvůli CO-

VID-19?

„Opatření tady jsou, nepřipadají mi drastická. Je to nepříjem-

né, hlavně jsou restaurace zavřené, což nám hodně chybí, protože 

jsme strašně rádi chodili do nich na snídaně a užívali si to.“ 

 S NÁRODNÍM TÝMEM SI MILAN ŠKODA ZAHRÁL NA MISTROVSTVÍ 
 EVROPY V ROCE 2016 A GÓLEM PŘISPĚL K REMÍZE S CHORVATSKEM 2:2. 

Milan Škoda
Narozen: 16. ledna 1986 * Výška: 190 cm * Váha: 86 kg * Stav: ženatý, 
manželka Tereza, synové Samuel (3,5) a Matias (15 měsíců) * Fot-
balový post: útočník * Hráčská kariéra: ČAFC Praha (1992-2000), 
Bohemians 1905 (2001-2012), Slavia Praha (2012-2020), Caykur 
Rizespor (Turecko, 2020-?) * Reprezentace: 19 zápasů/4 góly * Nej-
větší úspěchy: účast na EURO 2016 ve Francii, postup do základ-
ní skupiny Ligy mistrů (2019), postup do čtvrtfinále Evropské ligy 
(2019), český mistr (2017, 2019, 2020), vítěz MOL Cupu (2018, 2019), 
člen Klubu ligových kanonýrů týdeníku GÓL (2020)

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 TŘINÁCTKRÁT SI VYTÁHLÝ KANONÝR ZAHRÁL PRESTIŽNÍ DERBY 
 PRAŽSKÝCH „S“ A V PĚTI Z NICH DOKÁZAL RIVALY ZE SPARTY GÓLOVĚ POKOŘIT. 

 Vaši nedávní parťáci ze Slavie i reprezentace Tomáš 

Souček s Vladimírem Coufalem válejí ve West Hamu nejen 

na trávníku, ale docela i v rozhovorech v angličtině. Jak jste ji 

vypiloval vy?

„I já jsem se určitě zlepšil, ale pořád to není na takové úrovni, 

na jaké bych si přál. Abych byl natolik sebevědomý, kdybych měl 

někde veřejně vystupovat. A to bohužel nejsem…“

 Za pár dnů oslavíte pětatřicáté narozeniny, na kolik 

roků v první linii si jako útočník ještě troufáte, pokud bude dr-

žet zdraví?

„Dřív, když jsem byl mladší, tak jsem si říkal, že když vydržím 

do pětatřiceti, tak to bude krásný. Ale necítím se úplně na konec 

kariéry, vlastně se necítím ani na těch pětatřicet. Jen nevím, jak 

dlouho se to dá ještě vydržet. Čím dýl, tím líp!“

 Smlouvu v Rizesporu máte do léta. Máte už představu 

o tom, co bude s vámi dál v příští sezoně?

„Tohle je opravdu těžký. Sám nevím, co bude. Vím, že by nám 

všem bylo nejlíp doma. Je to v tuhle chvíli otevřené. Uvidíme!“ 

 VYSLOUŽÍ SI ZKUŠENÝ FORVARD SVÝMI VÝKONY V TURECKÉM 
 RIZESPORU NOMINACI NA NADCHÁZEJÍCÍ EVROPSKÝ ŠAMPIONÁT? 

„Nejčastěji 
mluvím se skoro 

krajanem Murisem 
Mešanovičem!“

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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www.fotbal.cz
Oficiální internetové stránky

Fotbalové asociace České republiky

http://www.fotbal.cz
https://11teamsports.cz/
https://11teamsports.cz/


V pátek se po rekordně krátké zimní pauze znovu roz-
točí prvoligový kolotoč, který má navíc ještě z podzimní-
ho programu manko jednoho neodehraného kola a šesti 
odložených zápasů kvůli karanténě po pozitivních tes-
tech na koronavirus. Za první částí nejvyšší soutěže jsme 
se ohlédli s bývalým reprezentačním obráncem a poté 
úspěšným klubovým trenérem STANISLAVEM LEVÝM, 
který si zároveň zahrál i na experta-prognostika, jak si 
prvoligová osmnáctka povede na jaře.

O titulu rozhodnuto, 
o sestupu taky?První liga 

2020/21
První liga 
2020/21 

O titulu rozhodnuto, 
o sestupu taky?

Foto: Vlastimil Vacek
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 STANISLAV LEVÝ 

 Sparta 
Podzim. Sparťanům vyšel výborně start, ze šesti úvodních zá-

pasů nasbírali plný počet bodů. Pod Vaškem Kotalem se každo-

pádně výsledkově se zvedli, herně mě zatím moc nepřesvědčují. 

Opakovaně je stále srážejí hrubé individuální chyby v defenzívě, 

které dokáží soupeři potrestat.  

Jaro. I když oproti minulým sezonám neztrácí na podzimního 

lídra mnoho bodů, nevěřím, že bude už letos hrát o mistrovský ti-

tul, jak to po úvodních kolech, kdy vedla ligu, vypadalo.

 Olomouc 
Podzim. Sigma mohla přezimovat s větším bodovým ziskem 

a výš v tabulce, zbytečně však poztrácela body v závěrečných mi-

nutách některých zápasů vlastní nekoncentrovaností, a ty jí chy-

bějí. Těžila z reprezentační formy brankáře Mandouse, také letní 

návrat Romana Hubník týmu pomohl.

Jaro. Myslím si, že bude pro Hanáky strašně těžké udržet stá-

vající pozice, neboť se na ně budou tlačit zezadu další celky. Osla-

bením je aktuální odchod Falty, smlouva končí Houskovi, což jsou 

dva klíčoví hráči.

 Slavia 
Podzim. Na podzim rázně vykročila za mistrovským hattrickem, ztratila jen body s obě-

ma nováčky, což možná bylo způsobeno i částečným podceněním. Opírala se pevnou de-

fenzívu a brankáře Koláře, v mladém Simovi získala v průběhu podzimu i spolehlivého 

střelce, který jí v poslední době dost scházel.

Jaro. Slávisté jsou jediným kandidátem na titul, nevidím soupeře, který by je o něj mohl 

připravit. Jedině sami nějakou hlubší výsledkovou krizí, při šíři a kvalitě hráčského kádru 

to ale není pravděpodobné.

 Jablonec 
Podzim. Znovu se ukázalo, že klub dlouhodobě těží z trenérské práce Petra Rady. I když 

v létě musel znovu skládal tým, hraje fotbal, na který se dá dívat a je zaslouženě na špici 

tabulky.

Jaro. Severočeši budou bojovat o Evropu, „Radič“ je nenechá vydechnout nebo pole-

vit. Důležitý faktorem bude také Martin Doležal, který se na konci podzimu vrátil do formy 

včetně úspěšné koncovky. 

CELKOVÁ TABULKA
# MUŽSTVO Z V R P S B

1. Slavia Praha 13 11 2 0 36:4 35

2. Jablonec 14 9 2 3 26:15 29

3. Sparta Praha 13 9 1 3 29:18 28

4. Sigma Olomouc 14 5 7 2 20:15 22

5. Pardubice 14 6 4 4 15:15 22

6. Slovácko 13 6 3 4 23:15 21

7. Ostrava 12 6 3 3 18:10 21

8. Liberec 13 6 3 4 20:15 21

9. Plzeň 14 6 2 6 28:21 20

10. Karviná 14 5 5 4 14:18 20

11. Zlín 13 5 1 7 15:17 16

12. Teplice 14 5 1 8 16:28 16

13. České Budějovice 13 3 6 4 17:22 15

14. Bohemians 1905 13 4 2 7 16:18 14

15. Mladá Boleslav 14 2 3 9 16:28 9

16. Brno 14 2 3 9 12:27 9

17. Příbram 13 2 3 8 10:28 9

18. Opava 12 1 3 8 10:27 6

PROGRAM 15. KOLA
15.01. 18:00 Teplice - Jablonec

16.01. 14:00 Mladá Boleslav - Brno

16.01. 14:00 Opava - Zlín

16.01. 16:00 Liberec - Bohemians 1905

16.01. 16:00 Slovácko - Karviná

16.01. 18:30 Slavia Praha - Sigma Olomouc

17.01. 14:00 Pardubice - České Budějovice

17.01. 16:00 Příbram - Plzeň

17.01. 18:30 Ostrava - Sparta Praha

VÝSLEDKY 14. KOLA
Plzeň - Slavia 0:1 (0:1)   

Zlín - Teplice 2:3 (1:2)   

Mladá Boleslav - Slovácko 2:3 (1:1)   

Brno - Ostrava 0:1 (0:1)   

Karviná - Pardubice 0:2 (0:1)   

Olomouc - Jablonec 1:3 (1:1)   

Sparta - Liberec 1:1 (0:1)   

České Budějovice-Příbram - odloženo

Bohemians 1905-Opava - odloženo

 I ZKUŠENÝ VÁCLAV PILAŘ POMOHL JABLONCI 
 KE SKVĚLÉMU DRUHÉMU MÍSTU PO PODZIMU. 

 SLÁVISTÉ MAJÍ VÝRAZNĚ NAKROČENO K MISTROVSKÉ OBHAJOBĚ, SPARŤANÉ NA NĚ ZTRÁCEJÍ SEDM BODŮ. 

Foto: Vlastimil Vacek

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 FOTBALISTÉ PARDUBIC JSOU PRO STANISLAVA LEVÉHO 
 NEJPŘÍJEMNĚJŠÍM PŘEKVAPENÍM LIGY. 

 PLZEŇANÉ NA PODZIM PŘÍLIŠ DŮVODŮ K RADOSTI 
 NEMĚLI. ZMĚNÍ SE TO V JARNÍ ČÁSTI LIGY? 

 Pardubice 
Podzim. Jednoznačně nejpříjemnější překvapení podzimu! No-

váček netěžil jen z postupové euforie, tým je delší dobu pohroma-

dě včetně trenérů, což se pozitivně projevilo na stabilitě výkonů. 

Skvěle zvládl i vynucený domácí azyl ve vršovickém „Ďolíčku“. 

Jaro. Východočeši půjdou v tabulce sice o pár příček níž, ale 

sestupové starosti mít nebudou, protože na podzim si nastřádali 

velký bodový polštář.

 Slovácko 
Podzim. V klubu došlo ke změně dřívější strategie, zdaleka už 

nesázejí na mladé hráče a odchovance, ale na kvalitní zkušené 

fotbalisty, kteří toho mají fotbalově hodně za sebou. Zúročilo se 

to i v dosažených výsledcích, bodů mohli mít ještě víc. Po letním 

odchodu mladého Trmala nemají jistotu mezi tyčemi. 

Jaro. Už v minulé sezoně dlouho atakovali elitní šestku, i v té le-

tošní je to pro mě kandidát účasti v evropských pohárech, o kterou 

bude zkušený tým bojovat až do posledního kola.

 Ostrava 
Podzim. Baník prožil hodně slabý začátek podzimu, jak herně, 

tak výsledkově. Řekl bych, že mu karanténa paradoxně prospěla, 

protože se zvedl a rozjel vítěznou sérii, takže konečně začal napl-

ňovat vysoké ambice klubového vedení.

Jaro. Bude záležet, jestli tým nadále na této vlně pojede, má 

navíc dvě odložená utkání z podzimu, která musí do konce ledna 

odehrát. Z těžkého začátku, kdy hrají se Spartou a se Slováckem, 

panuje v Ostravě určitá nervozita. Myslím si, že tyto dva těžké zá-

pasy naznačí, kam se bude Baník ubírat.

 Liberec 
Podzim. Klub jednoznačně těží z těsné spolupráce se Slavií, od-

kud přišli na hostování na českou ligu nadstandardní hráči. Slo-

van hrál na dvou frontách, což bylo pro užší hráčský kádr v kom-

binaci s četnými absencemi kvůli COVID-19 dost složité úspěšně 

zvládnout.

Jaro. U Nisy se nyní mohou koncentrovat pouze na domácí ligu, 

do které půjdou s jasnou snahou opět se probojovat pohárové Ev-

ropy jako vloni. Tým na reprízu sílu rozhodně má.

 Plzeň 
Podzim. Jasně největší zklamání podzimu! Tradiční ambice 

Viktorky hrát na úplné špici a tím pádem o titul pohřbily špatné vý-

kony a výsledky venku, které neodpovídaly kvalitě kádru. I ve fot-

bale je od slov k činům hodně dlouhá cesta, což Plzeň opakovaně 

po restartu podzimní ligy předváděla.

Jaro. Nic jiného, než vzestup tabulkou se od viktoriánů nečeká. 

Musejí ale zkvalitnit vše, v čem na podzim překvapivě pokulhávali. 

Pro klub je absolutní nutností, aby se Plzeň opět dostala na pohá-

rové pozice.

 Karviná 
Podzim. V současné době má z mého pohledu velmi slušně po-

skládané mužstvo, těží i ze znalostí trenéra Jarábka o konkrétních 

hráčích u sousedů na Slovensku. Velmi dobrý podzim mohl být 

ještě lepší, kdyby Slezané vytěžili víc bodů z domácího prostředí.

Jaro. Tým se bude pohybovat v klidném středu tabulky, což je 

samozřejmě po rok a půl staré barážové hektice, kterou si Kar-

viná prošla ve dvojzápase s druholigovou Jihlavou, jasný posun 

k lepšímu.

SLAVIA MÁ VYTOUŽENÉHO BAHA

Kádr pražské Slavie posílil dánský reprezentant Alexander Bah. Třiadvacetiletý 
pravý obránce či záložník přestoupil do Edenu z dánského Sönderjyske a s českým mis-
trem a lídrem prvoligové tabulky podepsal smlouvu do června 2025. Trenér Jindřich 
Trpišovský si ho už před půlrokem vyhlédl jako náhradu na kraj defenzivy za Vladimí-
ra Coufala, který odešel do anglického West Hamu. V průběhu podzimu se na pravou 
stranu obrany zatáhl jinak záložník Lukáš Masopust. Dánský bek působil v Sönderjyske 
od srpna 2018. Za dva a půl roku odehrál v tamní lize 73 zápasů, v nichž vstřelil osm bra-
nek a přidal 11 asistencí. V této sezoně skóroval čtyřikrát. V listopadu debutoval za re-
prezentační „áčko“ a jednou brankou přispěl k vítězství 2:0 v přípravě nad Švédskem.

LIBEREC ZÍSKAL FAŠKA

Kádr Liberce posílil záložník Michal Faško. Severočeši získali šestadvacetiletého 
slovenského ofenzivního středopolaře coby volného hráče poté, co neprodloužil končící 
smlouvu v Nitře. Českou ligu už krátce hrával na jaře 2019 v Karviné. Nastoupil k devíti 
duelům nejvyšší soutěže, nejdůležitější okamžik si ale schoval do baráže proti Jihlavě, 
které dal gól v odvetě a zajistil tím Slezanům udržení mezi elitou. Hrával také za Ban-
skou Bystrici, Ružomberok, švýcarský Grasshoppers Curych a německý Braunschweig. 
V 17 zápasech podzimní sezony slovenské ligy si připsal osm branek a tři asistence. Býva-
lý slovenský mládežnický reprezentant se k libereckému týmu se kvůli karanténě připojí 
až po jeho návratu ze soustředění v Turecku těsně před startem ligového jara.

PLZEŇSKÉ TRIO NA HOSTOVÁNÍ

Před jarní částí první ligy zúžila Plzeň kádr a poslala trio hráčů na půlroční hostová-
ní bez opce. Obránce Radim Řezník odešel do Mladé Boleslavi, Luděk Pernica do Brna 
a záložník Marko Alvir do Českých Budějovic. „Se všemi třemi hráči jsme se domluvili, 
že stráví zbytek sezony v jiných klubech, aby měli dostatečné zápasové vytížení,“ říká 
generální manažer Adolf Šádek. Jedenatřicetiletý Řezník, který s Viktorií vybojoval čtyři 
tituly, zasáhl na podzim do sedmi ligových zápasů. Pouze čtyři starty v nejvyšší soutěži 
si na podzim připsal třicetiletý Pernica, jenž už ve Zbrojovce dříve působil. Kromě toho 
oblékal také dres Jablonce. Šestadvacetiletý Chorvat Alvir nastoupil v podzimní části 
do devíti ligových zápasů, ve všech jako střídající hráč. V minulosti hrál i v Příbrami.

MAZUCH ZAKOTVIL NA STÍNADLECH

Teplice posílil obránce Ondřej Mazuch. Jedenatřicetiletý stoper, který naposledy 
působil v Mladé Boleslavi, podepsal na Stínadlech smlouvu na rok a půl s následnou 
roční opcí. Do severočeského celku zamířil po roce v Mladé Boleslavi, za kterou čtyř-
násobný český reprezentant odehrál 12 zápasů, z toho dva v tomto ročníku. Před tím 
nastupoval za Brno nebo Spartu, celkem má v české nejvyšší soutěži na kontě 54 utká-
ní a čtyři branky. Vicemistr světa hráčů do 20 let z Kanady 2007 a bronzový medailista 
z EURO hráčů do 21 let v Dánsku 2011 hrával také v zahraničních klubech - ve Fiorenti-
ně, Anderlechtu, Dněpropetrovsku nebo anglickém Hullu. 

 HRÁČI KARVINÉ SE ZATÍM DRŽÍ 
 V KLIDNÉM STŘEDU TABULKY. 

Foto: Vlastimil Vacek

Foto: mfkkarvina.cz

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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 Zlín 
Podzim. „Ševci“ si dobře rozehraný podzim hodně pokazili po-

sledními čtyřmi zápasy, ve kterých bodově jen paběrkovali. Hlav-

ně v epilogu byla domácí porážka s Teplicemi bolestnou ztrátou, 

která je přiblížila k pásmu boje o záchranu.

Jaro. I když se musejí mít na pozoru, aby se opravdu na jaře 

nenamočili do sestupové bažiny, budou určitě těžit ze zkušeností 

trenéra Boba Páníka i hráčského kádru, který mají pohromadě.

 Teplice 
Podzim. Na Stínadlech pomohl v závěru podzimu efekt změny 

trenéra. Tým sedmigólový debakl v Plzni dokázal vykompenzovat 

v dalších zápasech a vylepšit hrozící velmi obtížnou situaci pro jaro. 

Jaro. Severočeši by se měli dál posunout do středu tabulky, 

zimní přípravu jistě absolvovali v mnohem větším klidu, než to 

ještě na konci listopadu vypadalo.

 České Budějovice 
Podzim. V Dynamu měli po loňské nováčkovské sezoně, která 

se nadmíru povedla, asi větší očekávání. Jenže Jihočeši nezačali 

dobře, sami byli zklamaní, že nepokračovali v předchozích výko-

nech. Týmu na hřišti i mimo něj hodně ublížil odchod Tomáše Si-

voka, měl větší dopad, než si klubové vedení připouštělo.

Jaro. Myslím si, že se postupně vrátí do klidnějších vod i k trva-

le lepším výkonům, jako to dokázali na Letné proti Spartě, kterou 

porazili 4:2.

 Bohemians 1905 
Podzim. „Klokany“ bych přirovnal k Českým Budějovicím, také 

čekali, že sezona bude o něčem jiném. Místo toho na podzim po-

dávali nevýrazné výkony, až domácí výhra nad Příbramí jim doda-

la trochu klidu, jinak by se propadli do boje o záchranu.

Jaro. Zkušený tým se zvedne, v útoku má ve dvojici Necid-Pul-

krab palebnou sílu. Má předpoklady, aby na jaře předváděl to, co 

vloni na jaře, a posunul se tabulkou vzhůru.

 Mladá Boleslav 
Podzim. Hned po Plzni je „Bolka“ největším zklamáním. Jako 

tradičně měla velké předsezónní ambice, ale podzim jí nevyšel 

ani herně, ani výsledkově. Změna trenéra čtyři kola před koncem 

podzimu zatím se neprojevila, protože tým získal jen jediný bod 

za remízu v Opavě.

Jaro. Nevýhodou může být krátká přestávka, takže Karel Ja-

rolím neměl tolik času na zapracování herního projevu, který 

od týmu chce, i nových hráčů. Ale jistě to zvládne, zvlášť když se 

vrátí uzdravený špílmachr Marek Matějovský.

 Brno 
Podzim. Řekl bych, že ve Zbrojovce věřili, že budou těžit z po-

stupové euforie i druholigového kádru, ale nejvyšší soutěž, mys-

lím, trochu podcenili. I v Brně se v závěru podzimu odhodlali 

ke změně trenéra, ale odrazilo se to jen ve výhře doma v derby 

nad Slováckem. 

Jaro. Zbrojováci budou do posledního kola bojovat o záchranu, 

kvalita týmu pořád není taková, aby měl prvoligové parametry, 

i když jim navrátilec, stoper Pernica, jistě pomůže zpevnit chatr-

nou defenzívu.

 FOTBALISTÉ ČESKÝCH BUDĚJOVIC I BOHEMIANS VÝRAZNĚ 
 ZAOSTALI ZA SVÝMI VÝKONY V MINULÉM ROČNÍKU. 

 PLEJEŘI MLADÉ BOLESLAVI V TÉTO SEZONĚ NEPOKUKUJÍ 
 PO POHÁROVÝCH PŘÍČKÁCH, ALE MUSÍ SE RVÁT O ZÁCHRANU. 

Foto: dynamocb.cz 

Foto: fkmb.cz

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.strompraha.cz/
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 OPAVA BUDE USILOVAT O ÚNIK Z POSLEDNÍ PŘÍČKY JIŽ BEZ SVÉHO LÍDRA 
 PAVLA ZAVADILA, KTERÝ SE POSUNUL NA MÍSTO SPORTOVNÍHO ŘEDITELE. 

 Příbram 
Podzim. V posledních sezonách příbramský kádr není na tako-

vé úrovni, aby obstál v nejvyšší soutěži, na podzim měl jen určité 

záblesky v několika utkáních, což na větší bodový zisk nestačilo.

Jaro. Nevěřím, že se z toho Příbram dokáže zvednout, když 

kvůli loňskému rozšíření ligy padají přímo poslední tři týmy. 

Na zimní zkvalitnění kádru nemá klub finanční prostředky, je to 

kandidát sestupu.

 Opava 
Podzim. Slezanům citelně doma chyběla tradiční podpora divá-

ků, kteří jsou pro ně opravdu tím pověstným dvanáctým hráčem. 

Jejich podzimní výkony nebyly na ligu dostačující, částečně za to 

mohl úzký hráčský kádr i karanténa v souvislosti s COVID-19.

Jaro. Klub přivedl spoustu nových hráčů, což není automatic-

ky zárukou kvality, většina z nich pravidelně nehrála nebo přišla 

z druhé ligy. Tolik hráčů v tak krátké době zabudovat není jedno-

duché, může to mít vliv jen na vyšší konkurenci. Přes dva odložené 

zápasy bude cesta za záchranou velmi trnitá. 

 PŘÍBRAMSKÉ FOTBALISTY ČEKÁ 
 NÁROČNÉ ZÁCHRANÁŘSKÉ JARO. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
http://www.jutagrass.cz/
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Premier League si o uplynulém víkendu dala pauzu, fotbalisté na Ostro-
vech však nezaháleli. Zápasové otěže totiž převzal prestižní FA Cup, jehož 
třetí kolo nabídlo pořádnou porci 32 duelů! A jak je již tradicí, ani tentokrát 
nebyla nouze o překvapení.

FA Cup tradičně nabízí bitvy fotbalových Davidů s Goliáši, v nichž si nezřídka outsider 

vyšlápne na favorita. Tentokrát se zaskočit hvězdného protivníka podařilo borcům Crawley 

Town, kteří hrají až čtvrtou nejvyšší soutěž. Celek kouče Yemse si vyšlápl na Leeds, od kte-

rého jej v anglické fotbalové pyramidě dělilo propastných 62 míst. Ačkoliv hosté drželi 

míč drtivých 71 procent času, nemohli se pevnou obranou domácích prokousat. Krátce 

po změně stran pak outsider šokoval protivníka z Premier League dvěma slepenými góly 

v rozmezí tří minut a nakonec senzačně zvítězil 3:0. Z prvoligových mančaftů podlehl sou-

peři z nižší soutěže také West Brom, který padl v penaltách na půdě Blackpoolu z třetí 

ligy. Nezaváhaly naopak Liverpool, Manchester United, Leicester, Manchester City či Tot-

tenham, jenž na hřišti amatérů z osmé ligy Marine i díky gólu šestnáctiletého debutanta 

Devineho hladce zvítězil 5:0.  

Do zajetých kolejí se Premier League vrátí od úterý a každý den až do konce týdne bude 

fanouškům servírovat zajímavé duely. Vrcholem nadcházejícího rušného období bude ne-

dělní šlágr na Anfieldu mezi velkými rivaly a aktuálně dvěma nejlepšími týmy soutěže Li-

verpoolem a Manchesterem United. Hostující Red Devils se po mizerném startu pořádně 

rozjeli a osm výher z posledních deseti ligových duelů je katapultovalo na roveň ligovým 

lídrům. A to mají ještě zápas k dobru! Na Liverpool se ale mančaftu kouče Solskjaera 

dlouhodobě nedaří, z posledních deseti vzájemných klání jen jednou odešel jako vítěz… Za-

bere a zvítězí na Anfieldu přesně po pěti letech? 

Schalke se na poslední chvíli dokázalo vyhnout hrozící historické 
ostudě. Po třiceti zápasech a po roce čekání opět vyhrálo, když doma 
rozdrtilo Hoffenheim 4:0. Postaral se to čistým hattrickem během dva-
ceti minut devatenáctiletý americký útočník Matthew Hoppe. 

Triumf byl pro „Königsblauen“ důležitý i z jiného důvodu - pomohl jim odlepit se z po-

sledního místa, kde je vystřídala Mohuč, která prohrála doma po dvou proměněných pe-

naltách Andrého Silvy s Frankfurtem 0:2. Pro její nového trenéra Bo Svenssona to tedy 

byla dvojnásobně hořká bundesligová premiéra…

V páteční večerní předehrávce to po necelé úvodní půlhodině vypadalo, že mistrovský 

Bayern pohodlně dokráčí v Mönchengladbachu k další výhře a k upevnění pozice lídra 

bundesligy, neboť už vedl 2:0. Jenže domácí Borussia potvrdila svoji pověst neoblíbeného 

soupeře bavorského velkoklubu. Už do přestávky totiž Hofmann dvěma brankami vyrov-

nal a čtyři minuty po návratu z kabin na trávník dokonal obrat Neuhaus, který si tak vybral 

odpustek - za stavu 0:0 se sice jen lehce dotkl míče v šestnáctce prstem, ale po zásahu 

VAR nařídil rozhodčí penaltu, kterou Lewandowski otevřel skóre. Mnichovský tým ve dvou 

lednových kolech inkasoval už pětkrát a vzadu mu to aktuálně dost skřípe…

Porážka obhájce titulu nabídla šanci Lipsku, aby se vrátilo do čela tabulky. Muselo by 

však doma ve šlágru porazit Dortmund. Po nezáživné první půli Borussia přidala na ofen-

zivních obrátkách, do vedení ji poslal Jadon Sancho, který o čtvrt hodiny později posadil 

centrovaný balon přesně na hlavu svého mladého norského parťáka Erlinga Haalanda. 

Uzdravený snajpr v závěru domácí ještě dorazil, když po čítankové uličce kapitána Reuse 

obešel kličkou i brankáře Gulásciho. Premiérový bundesligový gól jeho krajana Alexande-

ra Sorlotha už jen pokazil čisté konto Romanu Bürkimu. 

BUNDESLIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Bayern 15 10 3 2 46:24 33
2. RB Lipsko 15 9 4 2 26:12 31
3. Leverkusen 15 8 5 2 30:15 29
4. Dortmund 15 9 1 5 31:19 28
5. Union Berlín 15 6 7 2 31:20 25
6. Wolfsburg 15 6 7 2 22:17 25
7. M ǵladbach 15 6 6 3 28:24 24
8. Freiburg 15 6 5 4 28:24 23
9. Frankfurt 15 5 8 2 25:23 23

10. Stuttgart 15 5 6 4 30:22 21
11. Augsburg 15 5 4 6 17:23 19
12. Hertha 15 4 4 7 23:25 16
13. Brémy 15 3 6 6 17:24 15
14. Hoffenheim 15 4 3 8 22:30 15
15. Bielefeld 15 4 1 10 10:24 13
16. Kolín n. R. 15 2 5 8 13:27 11
17. Schalke 15 1 4 10 12:39 7
18. Mohuč 15 1 3 11 14:33 6

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A

1. Salah M. Liverpool 13 3
2. Son Heung-Min Tottenham 12 5
3. Fernandes B. Manchester Utd. 11 7
4. Vardy J. Leicester 11 5
5. Calvert-Lewin D. Everton 11 0
6. Kane H. Tottenham 10 11
7. Bamford P. Leeds 10 2
8. Wilson C. Newcastle 8 3

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A
1. Lewandowski R. Bayern 20 5
2. Håland E. Dortmund 12 2
3. Silva An. Frankfurt 11 2
4. Weghorst W. Wolfsburg 10 1
5. Stindl L. Mönchengladbach 8 3
5. Wamangituka S. Stuttgart 8 3
7. Kramarić A. Hoffenheim 8 2
8. Alario L. Leverkusen 8 1
9. Grifo V. Freiburg 7 4

10. Mateta J. Mohuč 7 1

PROGRAM
16. KOLO

15.1. Union Berlín - Leverkusen
16.1. Brémy - Augsburg, Dortmund - Mohuč,
Hoffenheim - Bielefeld, Kolín n. R. - Hertha,

Wolfsburg - RB Lipsko, Stuttgart - Mönchengladbach
17.1. Bayern - Freiburg, Frankfurt - Schalke

 EVERTON MĚL NAMÁLE, PŘEDPOSLEDNÍ TÝM DRUHÉ 
 LIGY ROTHERHAM PŘETLAČIL 2:1 AŽ V PRODLOUŽENÍ. 

 UZDRAVENÝ SNAJPR HAALAND DVĚMA ZÁSAHY 
 ROZHODL ŠLÁGR MEZI LIPSKEM A DORTMUNDEM. 

Po FA Cupu bitva lídrů! Hattrick odvrátil ostuduPREMIER LEAGUE
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Liverpool 16 9 6 1 37:20 33
2. Manchester Utd. 16 10 3 3 33:24 33
3. Leicester 17 10 2 5 31:21 32
4. Tottenham 16 8 5 3 29:15 29
5. Manchester City 15 8 5 2 24:13 29
6. Everton 16 9 2 5 26:20 29
7. Aston Villa 15 8 2 5 29:16 26
8. Chelsea 17 7 5 5 32:21 26
9. Southampton 16 7 5 4 25:19 26

10. West Ham 17 7 5 5 24:21 26
11. Arsenal 17 7 2 8 20:19 23
12. Leeds 17 7 2 8 30:33 23
13. Wolves 17 6 4 7 18:24 22
14. Crystal Palace 17 6 4 7 22:29 22
15. Newcastle 16 5 4 7 18:26 19
16. Burnley 15 4 4 7 9:20 16
17. Brighton 17 2 8 7 21:28 14
18. Fulham 15 2 5 8 13:23 11
19. West Brom 17 1 5 11 11:39 8
20. Sheffield Utd. 17 0 2 15 8:29 2

PROGRAM
DOHRÁVKA 1. KOLA

12.1. Burnley - Manchester Utd.

18. KOLO

12.1. Sheffield Utd. - Newcastle, Wolves - Everton
13.1. Manchester City - Brighton, Aston Villa - Tottenham

14.1. Arsenal - Crystal Palace

19. KOLO

15.1. Fulham - Chelsea
16.1. Wolves - West Brom, Leeds - Brighton,
West Ham - Burnley, Aston Villa - Everton,

Leicester - Southampton
17.1. Sheffield Utd. - Tottenham, Liverpool - Manchester Utd., 

Manchester City - Crystal Palace
18.1. Arsenal - Newcastle

VÝSLEDKY
15. KOLO

Bielefeld 1:0 Hertha * Augsburg 1:4 Stuttgart
RB Lipsko 1:3 Dortmund * Freiburg 5:0 Kolín n. R.

Leverkusen 1:1 Brémy * Mohuč 0:2 Frankfurt
Schalke 4:0 Hoffenheim * Union Berlín 2:2 Wolfsburg

Mönchengladbach 3:2 Bayern

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Chtěli zaútočit na čelo tabulky a místo toho je zaplavila zloba. Borci 
madridského Realu nedokázali dát předposlední Pamploně gól a v po-
myslné bitvě s městskými rivaly z Atlétika opět ztratili.

Přitom to vypadalo na hodně mrzutý týden spíše pro Los Rojiblancos. Lídr La Ligy nej-

prve v poháru senzačně vypadl s třetiligovou Cornellou, sobotní duel s Bilbaem pak ne-

umožnila odehrát sněhová bouře v Madridu. Odložená utkání se Atlétiku kupí, už v úterý 

budou muset jedno dohánět v bitvě se Sevillou. „Program bude nahuštěný, do toho teď to 

počasí, ale musíme se s tím poprat,“ krčil rameny trenér Simeone.

Nejistoty u rivala chtěl využít „Bílý balet“, čekalo jej však rozčarování. Na těžkém terénu 

v Pamploně uhrál jen remízu 0:0. Hráče rozhodilo i děsivé cestování, kvůli ledu na ranveji 

strávili tři hodiny čekáním v letadle. „Vedení ligy nás donutilo hrát, jinak prý přijdeme o tři 

body. Čekali jsme dlouho v letadle, potom jeli po zasněžené cestě. Musíte myslet na bez-

pečnost lidí. Nejsme loutky, které musí pořád hrát!“ zuřil gólman Courtois. „Jsme naštva-

ní, tohle nebyl fotbal! Zápas měl být odložen,“ souhlasil kouč Zidane. Obhájce titulu se sice 

v tabulce přiblížil lídrovi na jediný bod, jenže Atlético má tři zápasy k dobru. Když všechny 

vyhraje, povede o 10 bodů!

Rozjíždí se Barcelona, která nejprve v týdnu otočila duel v Bilbau a vyhrála 3:2, o ví-

kendu pak zničila 4:0 Granadu. Hvězdný Messi dal v obou zápasech dva góly a s 11 tre-

fami už je v čele tabulky střelců. Katalánský celek se posunul na třetí místo a už lehce 

dotírá na Real. „Tahle šňůra nám dává sebevědomí, že pokud jsou hráči v dobré formě, 

můžeme se prát o všechny trofeje,“ zářil trenér Koeman. Čtvrtou příčku drží Villarreal,  

který ve Vigu exceloval a čtyřikrát se trefil už v úvodní půlhodině utkání. Sevilla bez zra-

něného Tomáše Vaclíka přetlačila díky hattricku En-Nesjrího pátý San Sebastian 3:2 

a bodově se už na něj dotáhla.  

LA LIGA
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B

1. Atl. Madrid 15 12 2 1 29:6 38
2. Real Madrid 18 11 4 3 30:15 37
3. Barcelona 18 10 4 4 37:17 34
4. Villarreal 18 8 8 2 26:17 32
5. Real Sociedad 19 8 6 5 29:16 30
6. Sevilla 16 9 3 4 21:13 30
7. Granada 17 7 3 7 19:29 24
8. Celta Vigo 18 6 5 7 22:28 23
9. Cadiz 18 6 5 7 15:22 23

10. Levante 17 5 6 6 23:24 21
11. Ath. Bilbao 18 6 3 9 21:22 21
12. Betis 17 6 2 9 20:31 20
13. Valencia 18 4 7 7 24:25 19
14. Eibar 18 4 7 7 15:18 19
15. Alaves 18 4 6 8 16:23 18
16. Valladolid 18 4 6 8 16:25 18
17. Getafe 16 4 5 7 12:17 17
18. Elche 15 3 7 5 13:18 16
19. Osasuna 17 3 6 8 15:25 15
20. Huesca 17 1 9 7 14:26 12

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A
1. Messi L. Barcelona 11 2
2. Moreno G. Villarreal 10 2
3. Aspas I. Celta Vigo 9 6
4. Suarez L. Atl. Madrid 9 2
5. Benzema K. Real Madrid 8 5
6. En Nesyri Y. Sevilla 8 0

SERIE A

Milánská nadvláda nad Serií A pomíjí, pronásledovatelé se blíží! Ital-
ská liga se stále více zamotává a vzhůru tabulkou se derou rozjetí šam-
pióni z Juventusu i bergamská ofenzivní mašina.

Měl to pro ně být opravdový test jejich sil a nezvládli ho. Lídři z milánského AC doma 

v týdnu nestačili na Juventus 1:3 a utrpěli první porážku v sezoně Serie A po dlouhých 

27 zápasech. Turínští měli jasně navrch, exceloval zejména štírek Chiesa, který zazname-

nal první dvě branky „Staré dámy“. „Hráli jsme dobře a kontrolovali hru od začátku do kon-

ce. Vytvořili jsme si hrozně moc šancí, Milán se do nich dostal jenom kvůli našim chybám. 

Hráli jsme jako tým, bojovali a věřili si. Ukázali jsme, že jsme pořád hladoví,“ pochvaloval si 

kapitán Bonucci, zatímco střelec Chiesa ocenil hvězdné ofenzivní parťáky Ronalda s Dyba-

lou: „Oni vidí věci, jaké ostatní nedokážou. S takovými spoluhráči je potom všechno snazší.“ 

Milánské alespoň může těšit, že při následném vítězném víkendovém duelu s FC Turín po-

prvé od listopadu naskočil do sestavy hvězdný snajpr Ibrahimovic.

Zaváhal i druhý Inter, když po sérii osmi vítězství překvapivě prohrál v Janově 1:2 se 

Sampdorií, kterou jako kapitán vedl český záložník Jakub Jankto. Nerazzurri poté nevy-

hráli ani o víkendu, na římském Stadio Olimpico domácí AS v závěru srovnal na 2:2 a udr-

žel se na třetí příčce. V neděli je tu navíc napjatě očekávaný šlágr Inter - Juventus! „V Římě 

jsme zbytečně přišli o výhru, teď se musíme maximálně koncentrovat na Juve a dát do toho 

vše,“ burcoval kouč Conte. Klopýtla i Neapol, která navzdory přesilovce doma senzačně 

prohrála se Speziou 1:2. Zato se rozjela Atalanta. Během tří zápasu v sedmi dnech nastří-

lela 12 gólů, už předskočila Neapol a v těsném závěsu za Juventusem se blíží čelu tabulky. 

Záložník Antonín Barák přispěl gólovou asistencí k domácímu vítězství Verony 2:1 nad Cro-

tone. Hellas zůstává na 9. místě v těsném kontaktu s pohárovými příčkami. 

SERIE A
# MUŽSTVO Z V R P GÓLY B
1. AC Milán 17 12 4 1 37:19 40
2. Inter 17 11 4 2 43:23 37
3. AS Řím 17 10 4 3 37:26 34
4. Juventus 16 9 6 1 35:16 33
5. Atalanta 16 9 4 3 40:22 31
6. Neapol 16 10 1 5 34:16 31
7. Sassuolo 17 8 5 4 30:26 29
8. Lazio 17 8 4 5 27:25 28
9. Verona 17 7 6 4 22:16 27

10. Benevento 17 6 3 8 20:30 21
11. Sampdoria 16 6 2 8 25:26 20
12. Fiorentina 17 4 6 7 18:23 18
13. Bologna 17 4 5 8 23:31 17
14. Udinese 16 4 4 8 18:25 16
15. Spezia 16 3 5 8 21:31 14
16. Cagliari 17 3 5 9 23:34 14
17. FC Janov 17 3 5 9 18:30 14
18. Turín FC 17 2 6 9 26:35 12
19. Parma 17 2 6 9 13:33 12
20. Crotone 17 2 3 12 17:40 9

NEJLEPŠÍ STŘELCI
# HRÁČ TÝM G A
1. Ronaldo C. Juventus 15 1
2. Lukaku R. Inter 12 2
3. Immobile C. Lazio 11 2

PROGRAM
DOHRÁVKA 4. KOLA

12.1. Granada - Osasuna

DOHRÁVKA 1. KOLA

12.1. Atl. Madrid - Sevilla

 SNĚHOVÁ NADÍLKA A PEVNÁ DEFENZÍVA OSASUNY BYLY NAD SÍLY 
 REALU, Z PAMPLONY ODJEL JEN S BODEM ZA BEZBRANKOVOU PLICHTU. 

 PO TRIUMFU 3:1 NAD AC MILÁN ZDOLAL JUVENTUS STEJNÝM 
 POMĚREM I SASSUOLO A DOTAHUJE SE NA NEJLEPŠÍ. 

Loutky z Realu plné vzteku Milán klopýtá, rivalové dotahují

PROGRAM
18. KOLO

15.1. Lazio - AS Řím
16.1. Bologna - Verona, Turín FC - Spezia,

Sampdoria - Udinese
17.1. Neapol - Fiorentina, Crotone - Benevento,

Sassuolo - Parma, Atalanta - FC Janov, Inter - Juventus
18.1. Cagliari - AC Milán

VÝSLEDKY
DOHRÁVKA 2. KOLA

Ath. Bilbao 2:3 Barcelona

18. KOLO

Valladolid 0:1 Valencia * Cadiz 3:1 Alaves
Levante 2:1 Eibar * Osasuna 0:0 Real Madrid

Granada 0:4 Barcelona * Sevilla 3:2 Real Sociedad
Celta Vigo 0:4 Villarreal 

Elche - Getafe, Huesca - Betis (hráno po uzávěrce)

VÝSLEDKY
16. KOLO

AC Milán 1:3 Juventus * Neapol 1:2 Spezia
Atalanta 3:0 Parma * Bologna 2:2 Udinese
Crotone 1:3 AS Řím * Lazio 2:1 Fiorentina

Sampdoria 2:1 Inter * Sassuolo 2:1 FC Janov
Turín FC 1:1 Verona * Cagliari 1:2 Benevento

17. KOLO

Juventus 3:1 Sassuolo * Fiorentina 1:0 Cagliari
Parma 0:2 Lazio * Udinese 1:2 Neapol
Verona 2:1 Crotone * AS Řím 2:2 Inter

AC Milán 2:0 Turín FC * FC Janov 2:0 Bologna
Benevento 1:4 Atalanta * Spezia - Sampdoria (hráno po uzávěrce)

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Návrat 
za pařížským
snem

Nespěchal, počkal si. Přes rok číhal coby nezaměstnaný kouč 
na angažmá svých snů. A to se uznávanému argentinskému stra-
tégovi MAURICIO POCHETTINOVI (48) vyplatilo: dostal džob na jed-
né z nejlukrativnějších adres fotbalového světa! Vrátil se do Paris 
Saint-Germain, kde kdysi hrával.

Mauricio 
Pochettino
Návrat 
za pařížským
snem

Mauricio 
Pochettino
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Chtěl ho kdekdo, lovily ho elitní kluby z Anglie, Španělska i Ně-

mecka. „Jsem připraven, ale nespěchám. Chci si trochu odpoči-

nout a počkat si na angažmá, které mi bude dávat smysl,“ opakoval 

trenérský pohodář, který dotáhl anglický Tottenham k výšinám.

Z klubu na severu Londýnu udělal strašáka gigantů, s relativně 

úzkým kádrem dokázal řádit v Premier Legue i milionářské Lize 

mistrů. Jenže trofej neměl v rukou stále žádnou, a když mu nevy-

šel podzim 2019, dostal bolestivého padáka. Pouhých pět měsíců 

poté, co si s Kohouty zahrál finále Champions League...

„Nejsem naštvaný. Každý vidí, že naše výsledky teď byly špat-

né, byť v tom byly objektivní příčiny,“ krčil rameny. A když jej na-

hradil slavný kolega Mourinho, ještě klubu na rozloučenou za-

tleskal. „Nemohli si vybrat nikoho lepšího. José je třída, známe 

se velice dobře.“

STOPERSKÁ HVĚZDA
Býval skvělým hráčem. V dětství kombinoval fotbal s volejba-

lem i judem, ale neměl na výběr - kopání do meruny je v Argentině 

posvátnost. Hned v žácích jej postavili na pozici stopera a vydržel 

na ní celou kariéru. V 17 letech už hrál ligu, v 19 byl s Newell‘s Old 

Boys mistrem Argentiny, seděl mu běhavý styl s důrazným pre-

sinkem, který hráčům vštěpoval slavný kouč Bielsa. Poslední se-

zonu v Argentině odehrál po boku legendárního Maradony, s nímž 

dokonce při zájezdech bydlel na pokoji!

Ve 22 letech se přesunul do španělského Espanyolu, přesto-

že ze záplavy nabídek zrovna tato byla finančně nejhorší. „Jenže 

já chtěl moc poznat Barcelonu jako město,“ vzpomínal. Stal se 

okamžitě držákem obrany a postrachem ofenzivních hvězd La 

Ligy. Památný byl jeho výkon při vítězném barcelonském derby, 

kdy ze hřiště zcela vygumoval nepolapitelného Brazilce Ronal-

da. Po šesti letech odešel do PSG, ale ve Francii moc štěstí ne-

pobral. Stejně jako v nároďáku, kde byl u fiaska Argentiny na MS 

2002 a proti Anglii dokonce zavinil penaltu. Přes Bordeaux to 

vzal zpátky do Espanyolu, kde se druhým triumfem ve Španěl-

ském poháru rozloučil s kariérou.

DÁREK OD JOSÉHO
V Espanyolu zahájil tři roky poté svoji trenérskou kariéru, když 

mu coby už třetímu kouči v sezoně provizorně svěřili potápějící se 

tým. Přitom v kapse měl měsíc starý trenérský diplom a zkuše-

nost jen s vedením ženského týmu! Po pouhých dvou trénincích 

uhrál v premiéře proti hvězdné Barceloně vedené koučem Guar-

diolou šokující bezbrankovou plichtu, klub bez problémů zachránil 

a v létě dostal tříletý kontrakt.

Po vzoru mentora Bielsy sázel na náročný styl s vysokým pre-

sinkem, vypracoval se, stával se slavným. Dokonce tak, že měl 

podle spekulací tisku v trápícím se Realu Madrid nahradit Mou-

 V DRESU PSG KDYSI MAURICIO POCHETTINO VÁLEL, NYNÍ JEJ 
 MÁ Z TRENÉRSKÉ LAVIČKY DOVÉST K TRIUMFU V LIZE MISTRŮ. 

 TRENÉRSKÉ JMÉNO SI VYBUDOVAL NA LAVIČCE TOTTENHAMU, KTERÝ VEDL TÉMĚŘ ŠEST LET. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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rinha! „Ale moje děti spí v pyžamech Espanyolu, takže pro mě je 

těžké uvažovat o jakékoli změně,“ smál se otázkám žurnalistů 

Pochettino. Před vzájemným zápasem v Madridu pak na něj por-

tugalský kolega čekal u stadiónu a dal mu dárek: lahev luxusního 

červeného a dvě dětská pyžama v barvách Realu. „OK, to je pro 

tvoje děti a teď už mě můžeš přijít vystřídat,“ objal ho José. Stali se 

z nich přátelé. „Vidíte, říkal jsem si, že ho možná opravdu jednou 

nahradím, a nakonec on v Tottenhamu vystřídal mě. Neuvěřitelné, 

že?“ vzpomenul si loni Mauricio na starou příhodu.

KRÁSA BEZ TROFEJÍ
Nicméně nabídky se mu hrnuly a on vybral tu na Ostrovech ze 

Southamptonu. Hned v prvním půlroce dokázal outsidera přivést 

k výhrám nad Citizens, Liverpoolem i Chelsea, v kompletní prv-

ní sezoně pak k nečekané osmé příčce. Nebylo divu, že v květnu 

2014 po něm sáhl Tottenham a dal mu pětiletou smlouvu!

Pochettino zahájil přestavbu kádru. Z akademie vytáhl mladíky 

Kanea, Alliho či Diera a hned je šoupl do základní sestavy. Herní 

projev týmu letěl strmě nahoru, stejně jako postavení v tabulce, 

najednou se mohl měřit s největšími giganty. První rok v tabulce 

pátí, další třetí, v sezoně 2016-17 dokonce druzí.

Mauricio podepsal vylepšený kontrakt, v němž už nebyl uveden 

jako hlavní kouč, ale coby manažer. „Ale nic se vlastně nezměni-

lo,“ upřesnil. Skvělé výkony Kohoutů pokračovaly, jenže netrpěliví 

vlastníci už chtěli nějakou tu trofej a... žádná nepřicházela! Vše 

vyvrcholilo v červnu 2019 finálovou porážkou 0:2 s Liverpoolem 

v Lize mistrů. „Tuto prohru bylo těžké přijmout. Byli jsme mno-

hem lepší, ale to je vám k ničemu, hraje se na góly. Bylo těžké za-

stavit slzy a odehnat ten pocit zoufalství,“ přiznal.

I následkem toho prospal Tottenham podzimní část, a když byl 

v tabulce 14., trenér dostal padáka. Po pěti a půl letech... „Věděl 

jsem, že to budeme mít těžké, ta liverpoolská jizva byla stále čer-

stvá. Tým potřeboval impuls, novou vizi. Já i prezident jsme věděli, 

že jiná možnost než můj odchod není,“ pokrčil rameny.

PERFEKTNÍ PROJEKT
Dal si pauzu, dobíjel baterky. Rád se setkával s kolegy, na kafe 

si v Londýně třeba zašel s vyhozeným koučem nesmiřitelných 

rivalů z Arsenalu Emerym. „Lidé nás viděli a byli v šoku. Jak prý 

mohou dva nepřátelé být u jednoho stolu?“ smál se.

 PRESTIŽNÍ LIGU MISTRŮ MÁLEM UKOŘISTIL JAKO LODIVOD SPURS, VE FINÁLE 
 V ROCE 2019 SE ALE LONDÝNSKÝ MANČAFT MUSEL SKLONIT PŘED LIVERPOOLEM (0:2). 

 VYDAŘENÁ SEZONA 2018/19 MU V ANGLII VYNESLA OCENĚNÍ PRO TRENÉRA ROKU. 

A TEĎ PRYČ OD LŮZRŮ

  Jaké to je získat angažmá u PSG?
„Jsem šťastný! Je to báječná příležitost, být součástí PSG je prostě fantastické. Je to 

ale i závazek. Tady nestačí totiž jen vítězit, musíte i hezky hrát.“

  Popište svoji trenérskou filozofii?
„Jsem vždy blízký mým hráčům. Hodně od nich očekávám, ale jsem rád, když jsme 

i přátelé. Chci, abychom se všichni cítili jako jedna velká rodina.“

  Jste spokojený s kádrem?
„Hráči jsou tady excelentní, každý si zaslouží nosit dres PSG. Všichni do jednoho to 

jsou bojovníci, kteří chtějí zvedat nad hlavu poháry.“

  Jaké jsou vaše cíle?
„Ten hlavní je, abychom šli všichni stejným směrem. Vítězství je pro všechny z nás 

nade vše. Chceme být silný klub se silnou strukturou.“

  Vám se zatím trofeje vyhýbaly...
„Víte, rád si beru na pomoc Sira Alexe Fergusona nebo Michaela Jordana, kteří první titu-

ly v Manchesteru United resp. Chicagu Bulls získali až ve svých sedmých sezonách.“ (smích)

  Takže fandové PSG mají sedm let čekat?
„To asi ne, ale chci tím říct jedno. Podívejte se na Claudia Ranieriho, svůj první titul 

získal až na sklonku kariéry s Leicesterem. Lidé o něm mohli celá ta léta říkat, že je to ne-
úspěšný kouč, jenže problém je v tom, že ne každý z nás trenérů začíná v Bayernu. A když 
startujete třeba v Norimberku, nic proti němu, asi vás moc trofejí nepotká. A to se týká 
90 procent trenérů na světě, kteří jsou v očích fandů vlastně lůzři.“

 OD ZAČÁTKU LEDNA UŽ ROZDÁVÁ 
 TRENÉRSKÉ RADY HRÁČŮM PSG. 

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Nespěchal, jeho prioritou bylo zůstat v Anglii, kde se rodina 

usadila, spekulovalo se o přesunu do Manchesteru. „Sním o do-

konalém klubu a perfektním projektu, ale jsem otevřený všem 

nabídkám,“ vyslal do světa signál.

Na sklonku minulého roku dostal laso z PSG a stal se náhradou 

za odvolaného Němce Tuchela. „Tento klub měl vždycky zvláštní 

místo v mém srdci. Hrál jsem tu, mám na tu dobu krásné vzpo-

mínky, především na jedinečnou atmosféru v Parku princů. Vra-

cím se do klubu s velkými ambicemi a těším se na práci s jedněmi 

z nejtalentovanějších hráčů na světě,“ připomenul hvězdy Ney-

mara či Mbappého. Rozjezd je zatím syrový - napoprvé plichta 1:1 

v St. Etienne, pak poměrně upracovaná výhra 3:0 nad Brestem. 

„Je hodně věcí, na kterých je třeba pracovat, musíme se hodně 

zlepšit,“ varoval. Čas ve francouzském klubu jistě dostane, ale 

chce to konečně trofeje! 

 ARGENTINU POCHETTINO REPREZENTOVAL NA MS 2002, KDE SI V DUELU 
 SE ŠVÉDSKEM NEBRAL SERVÍTKY S HVĚZDNÝM HENRIKEM LARSSONEM. 

 POHLED NA FOTBAL MU FORMOVAL TRENÉRSKÝ MÁG MARCELO BIELSA, 
 POD NÍMŽ NASTUPOVAL NA KLUBOVÉ ÚROVNI I V NÁRODNÍM TÝMU. 

Mauricio Pochettino
Národnost: Argentina * Narozen: 2. března 1972 v Murphy 

* Výška: 182 cm * Kluby - hráč: Unión y Cultura (1978-1986), 

Newell‘s Old Boys (1986-1994), Espanyol Barcelona (1994-

2001), Paris Saint-Germain (2001-2003), Girondins Bordeaux 

(2003-2004), Espanyol Barcelona (2004-2006) * Kluby - trenér: 

Espanyol Barcelona (2009-2012), FC Southampton (2013-2014), 

Tottenham Hotspur (2014-2019), Paris Saint-Germain (2021-?) * 

Pozice: trenér * Reprezentace (hráč): 20 zápasů/2 góly * Úspě-

chy - hráč: mistr Argentiny, 2x vítěz Španělského poháru, vítěz 

Intertoto Cupu * Úspěchy - trenér: finalista Ligy mistrů, finalista 

Anglického ligového poháru

https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://www.o2tv.cz/
https://www.fotbal.cz/
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Derby pro Slavii. Stoprocentní
zůstávají Plzeň a sešívaní…

1. FUTSAL liga je zpátky. A hned ve velkém stylu. První lednový víkend 
bylo na programu osm zápasů včetně pražského derby. Do hry se dostala 
i Chrudim. Účastník Ligy mistrů rozstřílel Žabinské Vlky Brno.

 SEŠÍVANÍ NASTŘÍLELI SPARTĚ V JEJÍ HALE ČTYŘI GÓLY. INKASOVALI JEN DVAKRÁT. 

Jako první vstoupila po restartu ligy do sezony Slavia. V úterý 

doma porazila Helas Brno 5:1, aby ve čtvrtek získala další tři body 

v derby na Spartě (4:2). Sešívaní tak udrželi stoprocentní bilanci. 

Derby se navíc bude v pátek od 20 hodin opakovat v Edenu. „Moc 

mi to tam nepadalo a kluci se mi smáli, byl jsem takový hromo-

svod jejich vtípků, takže jsem rád, že to přišlo v derby, budu mít 

chvíli klid,“ líčil slávista David Jošt, který nastřílel tři ze čtyř slá-

vistických branek v derby. 

Stejně jako Slavia, tak i Helas odehrál během prvního lednového 

týdne dva zápasy. Po prohře v Edenu prohrál i v pátek v Teplicích 

(2:7). „Bohužel jsme se i ve druhém utkání nevyhnuli krátkému 

hernímu výpadku před koncem prvního poločasu, ve kterém jsme 

obdrželi čtyři laciné branky, a pomohli tak soupeři získat potřebný 

klid do druhého dějství. Náš celkový výkon bez dvou inkriminova-

ných minut nebyl špatný, ale pokud se chceme do budoucna přiblí-

žit ligové špičce, musíme tyto pasáže eliminovat a ze svého výkonu 

co nejdříve odstranit,“ uvědomoval si brněnský kouč Tomáš Galia. 

 LIBEREC V SEVEROČESKÉM DERBY VYHRÁL NAD ČESKOU LÍPOU. 

TABULKA

1. SK Interobal Plzeň 5 5 0 0 43 : 7 15

2. SK Slavia Praha 5 5 0 0 35 : 8 15

3. Svarog FC Teplice 6 5 0 1 31 : 18 15

4. FK Chrudim 5 4 1 0 23 : 3 13

5. FTZS Liberec 5 3 1 1 19 : 18 10

6. Démoni Česká Lípa 6 2 1 3 23 : 30 7

7. SK Olympik Mělník 6 2 0 4 16 : 29 6

8. Žabinští Vlci Brno 6 2 0 4 15 : 30 6

9. AC Sparta Praha 5 1 1 3 15 : 15 4

10. Helas Brno 6 1 0 5 21 : 33 3

11. Dynamo PCO České Budějovice 6 1 0 5 15 : 27 3

12. FC Rapid Ústí n. L. 5 0 0 5 13 : 51 0

http://futsalliga.cz/
https://futsal.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://futsalliga.cz/
http://futsalliga.cz/
http://futsalliga.cz/
http://futsalliga.cz/
http://futsalliga.cz/
http://futsalliga.cz/
https://futsal.fotbal.cz/
https://www.fotbal.cz/
http://futsalliga.cz/
http://futsalliga.cz/
http://futsalliga.cz/
http://futsalliga.cz/
http://futsalliga.cz/
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V zápase na severu Čech se blýskl teplický Keko, který vstřelil 

pět branek. Druhý zápas severu obstaralo derby mezi Libercem 

a Českou Lípou. Vyrovnané utkání skončilo těsnou výhrou Pod-

ještědských 6:5. Domácí kouč Aleš Benek byl pyšný na celý tým: 

„Jak jsme se povzbuzovali a táhli za jeden provaz. Lípa předved-

la velmi dobrou power play, kde jsme měli i štěstí. Zápasů je teď 

hodně a sestavu budeme často hodně měnit. Jsem rád, jaká pa-

nuje v týmu nálada. Každý si je vědom své role.“

„Zápas v Liberci byl opět vyrovnaný a troufnu si říct, že vyhrál 

ten šťastnější. Náš problém byl, že jsme ve druhém poločase ne-

utekli Liberci o dvě branky a pak to, že jsme v osmé minutě druhé 

půle měli pět faulů,“ konstatoval trenér Démonů Karel Kruliš. 

Dva zápasy odehráli i Žabinští Vlci Brno. Nejprve ve středu 

vyhráli důležitý zápas v Českých Budějovicích 5:1 a podruhé v se-

zoně byli úspěšní. „V utkání s Vlky jsme měli více ze hry, bohužel 

se nám nepodařilo proměnit šance hlavně za stavu 0:0,“ mrzelo 

budějovického Davida Radoucha. Brankář Brna Václav Večeřa 

kontroval: „Oba týmy podaly velmi slušný futsalový výkon, misky 

vah na naši stranu převážily vlastnosti pro Vlky charakteristické 

- obětavost, soudržnost a maximální nasazení. Při power play 

soupeře jsme chvilkami jeli na krev, za což jsme byli odměněni 

zaslouženými třemi body.“

A pak přišlo páteční, pro Vlky nepříjemné, utkání v Chrudimi. 

Domácí zvítězili vysoko 10:0! „Odehráli jsme dobrý zápas,“ po-

chvaloval si kouč domácích Felipe Conde a pokračoval: „Většinu 

duelu jsme dokázali držet vysoké tempo a vytvořili jsme si velké 

množství brankových příležitostí. V obraně jsme byli také velmi 

jistí. Jsme spokojeni s tím, co jsme v pátečním zápase předvedli.“

Do sezony se v neděli vrátily také další celky. Plzeň si drží sto-

procentní bilanci, stejně jako Slavia. Západočeši doma zdolali no-

váčka z Ústí nad Labem po výsledku 10:2. Svěřenci kouče Marka 

Kopeckého se tak vrátili do čela tabulky, které budou hájit v úterý 

v souboji s druhou Slavií. Rapid stále čeká na první bodový zisk. 

Ve druhém nedělním zápase si chtěly napravit reputaci České 

Budějovice. O první body bojovaly s Mělníkem. A povedlo se. Ji-

hočeši v zápase zvítězili 5:0 a odpoutali se tak ode dna prvoligové 

tabulky. 

 CHRUDIM DOMA DEKLASOVALA ŽABINSKÉ VLKY 10:0. 

VÝSLEDKY 1. FUTSAL LIGY - 1. LEDNOVÝ TÝDEN

SK SLAVIA PRAHA - HELAS BRNO 5:1 (2:1)
Branky: 18. Homola (Jošt), 19. Záruba (Homola), 25. Sláma, 

30. Homola (Záruba), 34. Sláma - 17. Špička (Klímek).

SK DYNAMO PCO ČESKÉ BUDĚJOVICE - ŽABINŠTÍ VLCI BRNO 1:5 (0:1)
Branky: 27. Hric D. (Benát) - 16. Chroust (Mezník), 27. Havlín (Starý), 

28. Hromek, 29. Starý (Mezník), 39. Hansl.

AC SPARTA PRAHA - SK SLAVIA PRAHA 2:4 (0:1)
Branky: 40. Křivánek, 40. Křivánek - 1. Jošt, 23. Jošt, 32. Sláma, 36. Jošt.

FTZS LIBEREC - FC DÉMONI ČESKÁ LÍPA 6:5 (2:1)
Branky: 12. Žoček (Henzl), 12. Benek, 28. Henzl, 29. Benek, 33. Vobořil, 35. Henzl - 

12. Bialek, 23. Caizl, 24. Caizl, 28. Fichtner, 29. Havrda (pen.).

SVAROG FC TEPLICE - HELAS BRNO 7:2 (5:1)
Branky: 8. Adriano (Claudio), 18. Adriano, 18. Keko (Deco), 19. Keko (Deco), 20. Keko (Tato), 

28. Keko (Deco), 32. Keko (Deco) - 7. Lukšija (Cupák), 25. Svoboda (Cupák).

FK CHRUDIM - ŽABINŠTÍ VLCI BRNO 10:0 (6:0)
Branky: 3. D. Drozd (Koudelka), 12. Yuri (Slováček), 13. Max (Slováček), 14. D. Drozd, 

15. Koudelka (Everton), 17. D. Drozd (Everton), 22. Slováček (D. Drozd), 25. Max (Everton), 
26. Yuri (Everton), 29. D. Drozd (Doša).

SK INTEROBAL PLZEŇ - FC RAPID ÚSTÍ N. L. 10:2 (7:2)
Branky: 3. Vnuk, 3. Vnuk (Seidler), 6. Seidler, 6. Vnuk (Seidler), 9. Kozár (Vnuk), 

11. Rick, 16. Štrajt (10 m kop), 28. Künstner (Kozár), 30. Holý (Seidler), 31. Vnuk (Seidler) - 
6. Výborný (Jelínek), 17. Výborný.

SK DYNAMO PCO ČESKÉ BUDĚJOVICE - SK OLYMPIK MĚLNÍK 5:0 (2:0)
Branky: 14. D. Hric (J. Hric), 20. Radouch (Jasanský), 30. Radouch (Sláma), 

33. Beránek, 40. D. Hric (10 m kop).

PROGRAM - 2. LEDNOVÝ TÝDEN

Pondělí: Česká Lípa - Chrudim (20:30)

Úterý: Plzeň - Slavia Praha (19:00), Sparta Praha - České Budějovice (20:00)

Středa: Ústí n. L. - Teplice (19:00), 
Liberec - Žabinští Vlci Brno (19:30), Helas Brno - Mělník (20:00)

Pátek: Slavia Praha - Sparta Praha (20:00), 
Teplice - Plzeň (20:00), Mělník - Žabinští Vlci Brno (20:30)

Neděle: České Budějovice - Liberec (19:00), Ústí n. L. - Česká Lípa (19:00)

 DO BRANKY SPARTY SE PO VÍCE JAK ROČNÍ PAUZE 
 ZAVINĚNÉ ZRANĚNÍM VRÁTIL LIBOR GERČÁK. 

 DAVID DROZD (V BÍLÉM) VSTŘELIL BRNU ČTYŘI GÓLY. www.futsalliga.cz

Foto: Ivana Hošková

Foto: Ivana Hošková
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www.futsalliga.cz

Kompletní zpravodajství ze světa futsalu
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Josef Jelínek: čilý „Chilan“
mezi osmdesátníky!

Z československé jedenáctky, která nastoupila ve finále mistrovství svě-
ta v Chile proti obhájcům titulu Brazilcům, žije už jen pouze JOSEF JELÍNEK 
a ve francouzském Nimes, kde se po svém angažmá natrvalo usadil, ještě jeho 
někdejší parťák z reprezentačního útoku, o tři roky starší Adolf Scherer.

 S MODERÁTOREM PAVLEM ZUNOU PŘI SLAVNOSTNÍM ZAHÁJENÍ VÝSTAVY V MUZEU SLAVIE, 
 KTERÁ BYLA OTEVŘENA V BŘEZNU 2019 PŘED UTKÁNÍM ČESKO-BRAZÍLIE V EDENU. 

Na šampionát v daleké jihoamerické zemi, odkud se měla 

podle početných domácích škarohlídů, vrátit výprava už po třech 

zápasech ve skupině, vzal trenér Rudolf Vytlačil i několik mladíků, 

kterým bylo jen něco málo přes dvacet let. Druholigového slávis-

tického obránce Jana Lálu, sparťanského ostrostřelce Václava 

Maška, rychlonohé trnavské křídlo Jozefa Štibrányiho, levé křídlo 

Dukly Josefa Jelínka, kterému hrával spojku Jozef Adamec, v tu 

dobu sloužící dvouletou vojnu na Julisce. A to ještě nestihl doléčit 

operované koleno další skvělý útočník pražské Dukly Rudolf Ku-

čera, kterému se předpovídala skvělá budoucnost...

Všichni se za nominační důvěru odvděčili. Lála, který o pa-

mátné finále s „kanárky“ přišel kvůli zranění, uhlídal v klíčovém 

vstupním zápase s favorizovanými Španěly famózní levé křídlo 

Realu Madrid Genta. Naopak se deset minut před koncem pro-

sadil Štibrányi, který vstřelil jediný a vítězný gól utkání. Akce za-

čala u druhého křídla Jelínka, který si na levé straně zpracoval 

míč od kapitána Nováka a posunul ho do středu hřiště na dirigen-

ta Masopusta, jenž českou uličkou poslal do brejku slovenského 

rychlíka. „Jožka měl v zadku vrtuli, a když ji nakopl, ani rychlonozí 

Španělé mu nestačili,“ popisuje Josef Jelínek životní gól trnavské-

ho parťáka, přezdívaného „Vasil“, v knize „Gólové (půl)století čes-

koslovenského fotbalu“. 

Následná bezbranková remíza s brazilskými šampiony out-

siderům z Československa zajistila v předstihu postup do čtvrt-

finále. I proto mohl stratég Vytlačil ve třetím duelu proti Mexiku 

trochu zamíchat stabilní sestavou. Objevil se v ní i Mašek, jehož 

vedoucí gól už ve 16. vteřině až do mistrovství světa 2002 vévodil 

historickým statistikám jako nejrychlejší trefa, než ho sesadil tu-

recký snajpr Hakan Sükür. Josef Jelínek v tomto jediném utkání 

nenastoupil, a tak s ostatními nehrajícími fotbalisty usedl na tri-

bunu, protože tehdy se nemohlo ještě střídat. „Na lavičce byli jen 

trenér, doktor a případně masér, kterého nám kvůli úsporám půj-

čili Chilané. Ještě tam s nimi seděl vedoucí mužstva Venca Jíra,“ 

usmívá se při vzpomínce na „početný“ realizační tým ve srovnání 

s dneškem…

 JOSEF JELÍNEK V REPREZENTAČNÍM DRESU ČESKOSLOVENSKA. 

 GÓLOVÁ RADOST S PARŤÁKEM Z ÚTOKU DUKLY 
 I NÁRODNÍHO TÝMU RUDOLFEM KUČEROU. 
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 NA JULISCE NEJEN HRÁVAL, ALE V POZDĚJŠÍCH LETECH SE STARAL O JEJÍ TRÁVNÍK. 

 DVĚ KŘÍDLA VICEMISTRŮ SVĚTA Z CHILE 1962 OPĚT POHROMADĚ – JOZEF ŠTIBRÁNYI A JOSEF JELÍNEK. 

Těch druhých ale Josef Jelínek už mnoho neodehrál, i když 

mu bylo teprve jedenadvacet let. Pouze jediný v září 1962 ve Vídni 

s Rakouskem, ale stál za to. „Rakušané se na nás chystali, proto-

že nemohli pořád překousnout, že my jsme se do Chile probojovali 

a oni ne. Nejvíc si tu atmosféru před zápasem i po něm užíval tre-

nér Vytlačil, který jako vídeňský Čech byl ve svém živlu. Noviná-

řům dokonce řekl, že kromě vicemistrů světa přivezl s sebou jako 

tajný trumf uzdraveného Rudlu Kučeru. Všichni si mysleli, že je to 

zase nějaký jeho bonmot nebo taktický fígl. V beznadějně vypro-

daném Prátru jsme ambiciózní Rakušany přejeli po exhibičním 

výkonu 6:0 a skvěle hrající Ruda jim vstřelil dvě branky,“ vybavuje 

svůj reprezentační epilog. Jak ukázal čas, tak to platilo i o týmu 

„Chilanů“, který se začal poměrně rychle rozpadat… 

Ve vyřazovací fázi Čechoslováci zdolali ve čtvrtfinále silné Ma-

ďary, které skvělými zákroky vychytal brankář Viliam Schrojf, 

a v semifinále Jugoslávce. Postup do finále vystřílely obě spojky – 

„Dolfi“ Scherer se trefil třikrát, Josef Kadraba otevřel skóre proti 

„plavim“. Ve finále byli dvě minuty mistry světa po vedoucím gólu 

Josefa Masopusta, kterému ideálně prostrčil míč do otevřené 

brazilské obrany Tomáš Pospíchal. Do té doby neprostupná čes-

koslovenská defenzíva, v níž musel zaskočit na pravém beku spíš 

stoper Tichý, si však vybrala slabší den včetně nejlepšího gólma-

na šampionátu, kterým byl ještě před výkopem finále vyhlášen 

Schrojf. Ani jeden ze tří inkasovaných gólů totiž nebyl z kategorie 

nechytatelných… „Myslím si, že jsme si zvolili i špatnou stranu, 

Vildovi svítilo nepříjemně do očí sluníčko a bekovku si vzal na hla-

vu až ve druhé půli. Za stavu 1:2 jsme měli za jasnou ruku Djalmy 

Santose kopat penaltu, ale ruský rozhodčí Latyšev dělal, že nic ta-

kového neviděl…Tím ale nechci říct, že bychom finále nad Brazilci 

vyhráli. Herně jsme jim ale byli důstojným soupeřem,“ realisticky 

konstatuje po téměř šesti dekádách let Josef Jelínek.   

Návrat do vlasti byl i se stříbrem triumfální. „Byla to pro nás 

velká satisfakce. Tisíce lidí nás už vítaly na Ruzyni, odkud jsme 

projížděli jako prezidenti špalíry jásajících a mávajících fanoušků 

až na Strahov, kde jsme těm dalším ukázali pohár vicemistrů svě-

ta,“ líčí spanilou jízdu pražskými ulicemi, v nichž nadšeně mávali 

i spousty těch, kteří prorokovali brzký návrat…

Po slavných dnech přišly ty všední. Muselo se také do skla-

du ČSTV vrátit reprezentační oblečení, které do Chile fotbalis-

té nafasovali. Tvídová saka a béžové kalhoty „zdědili“ po olym-

pionicích z Melbourne 1956… S jejich vrácením problém nebyl, 

ale chyběly rádiovky, které čerství vicemistři světa spontánně 

věnovali chilskému masérovi, otci pěti dětí. „Byl radostí celý 

bez sebe, ve skladu ale pro náš dar neměli pochopení a každé-

mu strhli za nevrácenou rádiovku 12,50 Kč…“, ilustruje tehdejší 

dobu, a když je řeč o penězích, tak přidává i konkrétní odměnu 

za stříbro: „Dostali jsme pět tisíc korun. Koupil jsem za ně tele-

vizor značky Tesla, aby se celá rodina mohla dívat na další naše 

klubové a reprezentační zápasy.“

Bývalý vynikající fotbalový útočník JOSEF JELÍNEK, který se narodil 9. ledna 1941, 
patřil do  legendárního reprezentačního týmu, který na  mistrovství světa v  Chi-
le v  roce 1962 vybojoval stříbrné medaile. Devět sezon také oblékal dres tehdy 
bezkonkurenční pražské Dukly, se kterou vybojoval pět ligových titulů. Za svou 
kariéru odehrál celkem 179 ligových zápasů, ve  kterých dal 43 gólů, a  deset 
reprezentačních utkání, v  nichž skóroval dvakrát. Po  odchodu z  Dukly působil 
v Chomutově, nizozemském Deventeru, kde ho vedl budoucí tvůrce nizozemského 
totálního fotbalu, krajan-emigrant Dr. František Fadrhonc, po návratu domů pak 
hrával za Bohemians, v Benešově a v klubu ČAFC Praha. Po ukončení hráčské ka-
riéry pracoval jako správce stadionu Bohemians ve vršovickém „Ďolíčku“.  V roce 
1996 obdržel nejvyšší fotbalové vyznamenání Cenu Dr. Václava Jíry, v roce 2010 byl 
uveden s týmem vicemistrů světa z Chile 1962 do Síně slávy českého fotbalu, o dva 
roky později pak mezi Legendy českého sportu, držitele „Ceny Emila Zátopka“.
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